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Het is belangrijk om in iedere auto een verbanddoos te hebben. Ook al is het niet verplicht, 
het is toch een goed gevoel als er een aanwezig is. Je moet natuurlijk wel weten wat er 
allemaal in behoord te zitten. Als het goed is zit er ook een gebruiksaanwijzing bij 
waarvoor het allemaal dient.  
 
Hier volgt een lijsje wat je nodig hebt met daarbij hun bestelnummers;  
&#61623; twee wondsnelverband  
&#61623; twee snelverbanden nr 1  
&#61623; een snelverband nr 2  
&#61623; een pakje witte watten a 10 gram  
&#61623; zes steriele gaasjes van  1/16m2  
&#61623; drie  elasische hydrofiele zwachtels 4 m x 6 cm  
&#61623; twee driekante doeken  
&#61623; een rol kleefpleister 5m x 2 ½  cm  
&#61623; een asortiment wondpleister  
&#61623; een verbandschaar  
&#61623; zes veiligheidsspelden  
 
Ter aanvulling kun je onderstaande eventueel bijvoegen;  
&#61623; twee rollen synthetische watten 2m x 10 cm  
&#61623; twee iediaalzwachtels 4 m x 8 cm  
&#61623; een flesje betadine  
&#61623; een splinterpincet  
&#61623; een brandblusser een klein flesje  
&#61623; metalineverband 8x10 cm,10x12 cm, 35x45 cm, 60x80 cm, 80x120 cm,  
 
Alles bij elkaar is het toch nog een heel lijstje geworden, vind je niet?  
Je zou zeggen met een pleister kom je toch ook een eind, En ja, dat is misschien ook wel zo, 
maar je weet het nooit en een ongeluk zit in een klein hoekje. 
 
 De gevolgen kunnen groot zijn... vandaar....  
Als jullie vragen hebben of er zijn andere dingen die je graag wilt 
weten  
aarzel niet.....gewoon doen.....  
 
Ik vind het fijn dat ik deze dingen kan en mag vertellen en ik ben 
nog lang niet uit gesproken hierover. De volgende keer wil ik het over 
kleine ongelukjes hebben: sneetje, splinter, verzwikte enkel enz.  
 
Nou ik zou zeggen tot de volgende keer.  
En hopelijk zijn er veel reacties  
 
Groetjes Maria  
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ADRES SECRETARIAAT 

 
Barry Smits 

Glanzerhof 49, 5709 GG HELMOND 
(0492 – 512783 na 18.00u) 

 

 

E- MAIL ADRES CLUB 

 
info@mazda626.nlinfo@mazda626.nl 

 

 

VAN DE REDACTIE 

 

Daar het clubblad helaas voor de 2e maal te laat bij de leden is aangekomen, is met het 
bestuur overeengekomen dat de verschijningsdata met 1 maand opschuiven. Onderstaand 
de nieuwe data. 
 

Inleverdata kopij clubblad Verschijningsdata clubblad 
 8 november 2001  22 november 2001 
 7 februari 2002  21 februari 2002 
 9 mei 2002  23 mei 2002 
 8 augustus 2002  22 augustus 2002 
 7 november 2002  21 november 2002 
 

 

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

 
Met algemene stemmen is overeengekomen dat ieder lid zich in het clubblad dient 
voor te stellen middels de rubriek ‘Auto en Eigenaar’. Minimale voorwaarden 
zijn dat: 
- je iets vertelt over jezelf 
- je iets vertelt over hoe je aan je auto gekomen bent 
- je iets vertelt over de auto 
- je foto’s van je auto (met en zonder jezelf erbij) aanlevert. 
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WIST U DAT …? 

 
 
… het deze keer een behoorlijk dik clubblad geworden is, 

… de meeste stukjes wederom door het Bestuur en de Redactie geschreven zijn, 

… de pen van deze mensen op kan drogen en 

… wij dan een nagenoeg leeg clubblad overhouden 

… het systeem van ‘aangewezen vrijwillige verslaggever’ niet blijkt te werken 

… het Bestuur en de Redactie wederom een dringend beroep op jullie doen ook wat te 
schrijven 

… het niet meteen een vaste rubriek behoeft te worden 

… een willekeurig artikeltje ook mag 

… zelfs een leuk artikel uit een tijdschrift aangeleverd mag worden (zie ‘Gelezen’) 

… de ledenvergadering pas in JANUARI gehouden wordt 

… dit door miscommunicatie verkeerd in het vorige clubblad heeft gestaan 

… jullie 26 augustus worden verwacht voor een herhaling van de toertocht in Brabant 

… er gehoopt wordt dat nu –na de vakanties- meer leden komen opdagen 

… mijn, de Redactie’s, creativiteit voor dit clubblad nu wel op is. 

 

 

 

 

E. H. B. O.  

 
 
Hallo allemaal.  
 

Dat is lang geleden. Hoe was de vakantie? Alles goed verlopen? Ik hoop van 
wel.  
Wij hebben in het afgelopen clubblad vijf belangrijke punten gesproken over 
brandwonden en wat wij er aan kunnen doen.  
Ook is er een vraag gesteld van het bestuur uit met name over brandwonden 
en over de verbandtrommel. Nou, over de verbandtrommel wil ik het graag 
met jullie hebben. 
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LEDEN (t/m begin Aug.  2001 ) 

 
Hans Peters 626 Coupé GT 4WS ('89) AAS 2-tone wit/zilver 
Eddy van der Molen 626 Coupé GT ('87) blauw 
Peter van Guldener 626 Coupé GT-S ('87) 2.0i 8v blauw 
Patrick Leegte 626 Coupé GLX 2,0 12v LPG ('89) wit 
Barry Smits MX6 GT Turbo 4WS ('89) winning silver 1F 
Rob Leereveld 626 Coupé GT 4WS ('89) wit  
Hans Verheij 626 Coupé GLX 2,0 12v ('89) zwart 
Jeroen Bos 626 Coupé GLX 2.0 12v ('88) blauw met. 
Jaap Gunst 626 hardtop SDX 2,0 ('82) blauw U2 
Marcel Veugelers 626 Coupé GLX 2,0i 8v ('92) zwart 
Niels Kaandorp 626 Coupé GLX 2,0 12v ('89) zwart 
Nico Dales 626 Coupé GLX 2,2i 12v ('92) rood 
Harold van Gerven 626 Coupé GLX 2.0i 8v ('90) rood 
Jerome Wezelenburg 626 Coupé GLX 2,0 12v ('89) grijs 
Roel Versteegen MX-6 LX ('90) grijs met. 
Cornelis Hoogendoorn 626 Coupé GT ('88) zwart 
Frank Dekker 626 Coupé GLX 2,0 12v rood 
Steven Funke 626 Coupé GLX 2,2i 12v ('90) rood 
Simon Elzinga 626 Coupé GT ('91) rood 
Leonora van der Pijl 626 HB GT 4WS ('89) ABS grijs met. 
Maria Barents 626 Coupé GT ('90) ABS custom black 
Peter van der Ven 626 Coupé GLX 2.2i 12v ('91) zwart 
J. Wentink 626 Coupé GLX 2.0 12v ('88) grijs met. 
Cor van Anen 626 Coupé GLX 2.0 12v ('88) rood 
Marcel Lammers 626 Coupé GLX 2.2i 12v blauw 
Marcel Steenbergen 626 Coupé GLX 2.0 12v ('89) rood 
Albert Steenbergen 626 Coupé GLX 2.0i 8v ('91) rood 
Theo Marsman 626 Coupé GT ('88) custom black 
Mikis van Es 626 Coupé GT ('88) custom black 
Guy Knorr 626 Coupé GLX 2.0 12v ('88) rood 
Hendrik Jan Zwerver 626 HB GT 4WS ('89) wit 
J.A. Weeland 626 GLX 2.2i 12v AUT 
Silvio Stark 626 Coupé GLX 2.0 12v ('89) Argos zwart 
Cornelis van Putten 626 Coupé GLX 2.0 12v ('87) wit LPG 
Johan de Vassy 626 Sedan GT ('91) TWR 
M.J. van der Sman 626 Coupé GLX ('88) rood 
Jan Zuidwijk 626 HB GT 2.0i 8v ('86) wit 
Detlef Buhrmeister 626 Coupé GLX ('87) goud metallic sportset 
Rene Martena 626 Coupé GT 2.0i 8v ('87) wit 
Roger Luke  
Simon van den Berg 626 Coupé GLX 2.0i 8v ('91) lichtblauw 
Ronald van Rosmalen 626 Coupé GLX 2.2i 12v Ares ('91) zwart 
Rainier van Veldhuizen 626 Coupé LX 1.6 ('86) grijs 
Hans  Werdekker 626 Coupé 2.2i 12v ('90) rood TWR sportset 
Richard Holtkamp 626 Coupé GT ('88) rood 
ACJJ Coelman  
Maurice Philippen 626 Coupé GT ('91) grijs met. 
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VOORWOORD  

 
 
Beste Clubleden, 
 

Het verheugt mij te vertellen dat het goed gaat met de club. Mazda’s 
manager Jim Duim is ons fantastisch tegemoetgekomen met de problemen 

rond het 2e clubblad en zijn financiële tegemoetkoming stelde ons in 
staat om dit clubblad opnieuw uit te brengen. Om de hoge kosten van de 
kaft te drukken en de hoop alsnog het origineel binnen te krijgen, 

hebben we de kaft gewoon in kleur gekopieerd. Dit nieuwe blad brengt 
ons weer wat nieuws. 
 

Naast een aantal nieuwe onderwerpen hebben we ook van Mazda een Coupé bezitterslijst 
ontvangen. Een deel van deze mensen hebben we aangeschreven en we hopen nu tal van 
nieuwe leden binnen te halen en nog meer mogelijke varianten van de Coupé te mogen 
ontdekken. 
 
De 1 juli tourrit in Brabant was ‘keigaaf’ om het maar eens modern uit te drukken. Heel 
imposant was het op het moment dat de auto’s daar op het parkeerterrein stonden. Onder 
het mom van een slokkie en een happie hadden we weer vrolijke klets. Nu maar hopen dat 
andere leden ook iets organiseren. Maar daarop verder in dit blad. 
 
In overleg met Mazda zijn we nu van het bestuur uit iets aan het regelen betreffende een 
technische dag in Den Haag. LET OP: u dient in het bezit te zijn van een clubkaart en deze 
mee te nemen voor het geval van controle. Daarnaast moet u vooraf doorgeven of u komt. 
Wanneer u niet reageert komt u ook niet op de lijst en kom je er dus ook niet in. 
 
Inmiddels verspreidt het nieuws als een lopend vuurtje. Frank Dekker heeft zijn wagen 
grondig opgeknapt en motorisch is technisch goed gesleuteld. De vlamrode racer hoopt zijn 
bolide binnenkort aan de club te kunnen voorstellen. 
 
Nou, dat was het dan weer. Mensen, zet ‘m op, laat eens wat van je horen en 
tot een volgende keer. 
 
Met rijdende groet, Hans Peters 
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“ZEVER” COLUMN 

 
Hallo, 
 
Nu mijn hoofdpijn een beetje gezakt is van de vorige ellende ben ik maar weer eens op pad gegaan. 
Al die Guust Flater modellen op de Japanse autodag gezien. Schokdempers die als raketten door het 
dak uit auto’s schieten, heb ik altijd wel lachen gevonden. Let op, hier komt Willie!! Flink gas over dat 
cirquit en maandagochtend in de file bij de Quickfit….mag niets kosten. 
Maar mij krijg je niet, oh nee. Ik ben zojuist al geweest en zal de hele meute voor zijn voordat we 
weer met onze rondrit beginnen. Voor een paar knaken een beurtje en ik ben klaar. Mijn Mazdaatje 
ziet er nu weer piekobello uit. Waar die jongens toe in staat zijn. Nou, daar sta je van te kijken. En 
resultaat hè kereltje….wacht jij maar eens af.  
 
Oeps, nou denk ik opeens aan iets, volgens mij zijn ze nog iets vergeten, wacht effe…ben zo terug….. 
(uurtje later) 
 
Sforry Jongenfs, maar ik moefst efffe naar de fandarfts. Zfe hadden bij dfe Quickfit een bfoutje 
vergetfen vfast tfe zettfen, dfie sftommerikfen. 1700 bfallen. Mijn hele gebfit 
naar dfe maan. Dfat waren toch achthondferd en vfijtfigf bfrofden. Ik bfarst 
fan dfe hoofdfpfijn en ga nu efffe slaapfen. Tot dfe vfolgendfe keer. 
 
 

…GELEZEN 

 
Sportcoupé: 
In de op stapel staande sportcoupé RX-8, die eind 2002 in productie gaat en vanaf voorjaar 2003 te 
koop is, past Mazda weer een rotatie-krachtbron toe. Uiteraard is deze draaizuigermotor waar 
mogelijk gemodificeerd, zodat hij voldoet aan de strengste milieueisen. De nu als ‘Renesis rotary-
engine’ omschreven motor heeft geen turbo, maar wordt ‘natuurlijk beademd’. Hij is 30% lichter dan 
de huidige turbocharged motor in de RX-7. De motor heeft twee rotors, wat leidt tot een 
slagvolume van twee keer 654 cm3. Bij 8.500 tpm is 184 kW/250 pk beschikbaar. Het maximale 
koppel beloopt 216 Nm bij 7.500 omw/min. De opgewekte krachten worden via een zestraps 
versnellingsbak, met zowel een automaat- als een hand-stand, naar de achterwielen gebracht. De 
uitgekiende gewichtsverdeling van 50/50 over vóór- en achteras, het 
vrij lage motorgewicht en het lage zwaartepunt van de 
auto geven de RX-8 volgens Mazda een ‘excellent 
manoeuvrability’. 
 
Stijlloos: 
Opvallend aan de RX-8 is het ontbreken van een deurpost tussen vóór- en achterdeur. Zo’n ‘stijlloos’ 
koetswerk geeft natuurlijk een extra vrijheid bij het in- en uitstappen. Volgens de Mazda-mensen 
wordt de RX-8 daadwerkelijk zonder B-stijl gebouwd, terwijl hij toch voldoet aan de strengste 
veiligheidseisen. “Bij side-impact botsproeven scoort de RX-8 net zo goed en soms beter dan andere 
sportcoupé’s. Dit hebben we bereikt door extra verstevigingen in de deuren, in de dorpels, in de 
daklijst en in de vloer- en dakconstructie”, vertelt Mazda-senior-manager Kei Kado met zichtbare 
trots. 
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Heel erg fraai en zeker een schitterende rode kleur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autobedrijf 
Van Gerwen & Zn v.o.f. 

 
Fr. Verhagenstraat 2 
5504 CC Veldhoven 

Telefoon receptie  040-2532271 
 

Openingstijden werkplaats 
 

maandag t/m vrijdag  08.00 tot 17.30 uur 
zaterdag 09.00 tot 13.00 uur 

 
Op vertoon van clubkaart krijgt ieder lid van de 626 GT en Coupé club 

op alle onderdelen: 
 

10% korting 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Algemeen : De club is opgezet door en voor 626 Coupé en GT liefhebbers met als doelstelling 
handhaving van het model uit liefhebberij. Er zijn geen leeftijdsgrenzen. 
 
Overeengekomen zijn de volgende punten:  
 
1. Met algemene stemmen wordt aangenomen dat de club toegankelijk is voor iedereen die een 626 

Coupé / GT rijdt of wil gaan rijden. De club en al haar leden dienen de wens van iedere 
liefhebber te respecteren en hem/haar zo goed mogelijk -in overleg- te assisteren bij de 
aanschaf van dit model. 

 
2. Aantoonbaar moet zijn dat de auto in zo´n dusdanige staat verkeert èn de 

wil aanwezig is dat hij/zij daar ook voor gaat. Dit om te voorkomen dat 
men van onze faciliteiten misbruik gaat maken. Aanmelden tot verkoop bij 
onze club is geen probleem, mits men minimaal 1 jaar actief lid is geweest. 

 
3. We zijn met zijn allen akkoord dat er in dit groepsverband geen racerijen zullen ontstaan en 

respecteren iedere wet en weggebruiker, houden ons aan alle veiligheidsvoorschriften en 
snelheid. We gaan dus niet racen, scheuren, raddraaien en de stoere bink uithangen. 

 
4. Indien er wensen zijn om bovenstaande (sprintje trekken, behendigheids-proefjes, 

stuurmanskracht, racen e.d.) te willen testen of uitoefenen, dan dient de club rekening te 
houden met de wens van deze personen en daar aandacht aan te schenken. Met meerdere 
stemmen voor kan dit worden toegepast in een volgende meeting en dan wel op een daarvoor 
geeigende lokatie. 

 
5. Wij houden ons aan alle vormen van sportiviteit. 
 
6. Minimaal iedere drie maanden is er een bijeenkomst van de club. Geen verplichtingen. Wel 

verplicht is de bijeenkomst 1x per jaar voor iedereen. Ondanks deze richtlijn gaan we er vanuit 
dat men zich bij regelmaat laat zien. 

 
7. Afgesproken is dat er tijdens de cluburen geen overdadig alcohol wordt genuttigd omdat dit de 

stemming kan beïnvloeden (dat geldt voor iedereen!). 
 

8. We werken met zijn allen mee aan een tips database. Zoals bekend zijn er op iedere wagen 
aanmerkingen. Deze tipsbase kan gebruikt worden om problemen op te sporen en oplossingen te 
vinden. Barry zal zijn best doen deze op internet te plaatsen zodat het voor alle clubleden 
toegankelijk is.  

 
9. Verder wordt de mogelijkheid geboden om je eigen auto met een foto van jezelf op internet te 

plaatsen. Eventueel een korte beschrijving met wat je zoal leuk vindt. 
 
10. We maken geen data of bijeenkomsten bekend via het internet. Wel zal er correspondentie 

kunnen plaatsvinden. Na goedkeuring zal er mogelijk wel een verslag geplaatst kunnen worden. 
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11. Wanneer een bestuurslid zijn activiteiten wil neerleggen, dient hij/zij dit tijdig aan de overige 
bestuursleden door te geven. Gedurende de tijd die het bestuur nodig heeft om vervanging te 
vinden, moet er op het aftredende lid nog een beroep gedaan kunnen worden. 

 
12. Lidmaatschapskosten bedragen fl. 60,- per jaar en per 1 juli 2001 zal 

het inschrijfgeld fl. 15,- bedragen. 
 
13. Ieder lid heeft het recht zijn/haar ontevredenheid over het bestuur of bestuurslid in te 

dienen. Het bestuur is verantwoordelijk en zal elke melding serieus afhandelen.  
 
14. Het bestuur heeft het recht om leden op grond van de volgende redenen te royeren als lid van 

de club: 
1. niet nakomen van financiële verplichtingen 
2. schade toebrengen aan andermans eigendom 
3. beledigende c.q. kwetsende uitspraken over/gedragingen jegens anderen 

 
15. Het bestuur stelt zich verantwoordelijk voor het organiseren van 4 clubbladen en minimaal 4 

evenementen per jaar. 
 
16. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dat 

mag eventueel aangevuld worden met twee extra bestuursleden en hun stemmen gelden. 
 
Met algemene stemmen aangenomen en geaccepteerd. 
 
 
 
 
 

APK – KEURINGSTATION 
 

FRIEZENKAMP 
 

Voor alle soorten keuringen en reparaties 
Ook roetmetingen 

 

Geen afspraak nodig 
Iedere werkdag van 09.00u tot 16.30u 

 
Op vertoon van ClubCard voor leden van de Mazda 626 GT & Coupé Club 

 

10 gulden korting 
op een APK-keuring 
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Helaas heb ik geen duidelijke afbeeldingen van sets uit Duitsland of van de TWR sportset, 
die als grootste naam door Nederland heen vaart. 
 
In Amerika konden ze er ook wat van en daar brachten ze de skirts uit met een bra, (de 
zgn. BH voor de neus van de auto). Dat kwam in deze vorm op de markt: 
 

 
 

 
Er waren ook fanatiekelingen die sets gingen combineren. Niet zo moeilijk als je wat 
creatief bent en met verf kunt spelen. Wanneer de auto ongeveer even breed is, dan is er 
al vlug iets mee te doen. Je gaat naar de Jappen-sloop en je tovert met Nissan het 
onderstaande plaatje: 
 

 
 
Dat niet alleen Amerikanen het kunnen, bewijzen de mannen van Down-under wel. 
Het is bekend dat deze heel creatief kunnen zijn en met wat bootmateriaal, wat één van de 
sterkste materialen is, wordt al gauw een ontwerp in elkaar geschroefd. In een schuurtje 
bij het huis om de hoek wordt geplamuurd en gespoten, gepast en gegoten. Als ik een boot 
kan maken dan kan ik ook een Mazda sportset bouwen. 
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…OF THE FINISHING LINE, 

 
Onder enkelen van onze leden komen nogal wat vragen over sportsetjes. Niet zo 
verwonderlijk want deze sets maken van je auto een heuse bolide. Er zijn er niet zo veel 
van. De grote dealers hadden 1 of 2 modellen in de showroom staan, die dienden als 
slagroom op het toetje. Wanneer er keuze gemaakt kon worden en men was overtuigd dat 
de auto daardoor iets bijzonders kreeg, ging men over op de aanschaf ervan. Er moest wel 
een flinke meerprijs worden betaald. Alleen het spuitwerk van 2 bumpers en skirts kwamen 
al snel tegen de duizend gulden. Dan moest je de set nog kopen en laten monteren. 
 
Er zijn vele soorten in omloop geweest. Mazda zelf had 4 soorten, 2 voor Hatchback 
(Sedan) en 2 voor de Coupé. De eerste was voor het model 1987-1989. Met de facelift 
werd een nieuwe ontworpen. Deze sets en dergelijke staan in de boekjes FinishLine. 
 

 
 
Ziet er niet onaardig uit, hè? Op het moment dat mijn auto werd ingekocht was de 2de 
sportset van Mazda net op de markt en kwam er zo uit te zien: 
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JARIG !!! 

 
Ronald van Rosmalen   14 augustus 

Nico Dales    16 augustus 

Eddy van der Molen   26 augustus 

Simon van den Berg   12 september 

Maria Barents    13 september 

Jaap Gunst    21 september 

Johan de Vassy   22 september 

Steven Funke    23 september 

A.G.R. Holtkamp   25 september 

Cor van Anen    26 september 

Hans Peters    29 september 

Jan Zuidwijk    14 oktober 

Cornelis Hoogendoorn   11 november 

J.A. Weeland    19 november 

Hans Werdekker   22 november 
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EIGENAAR EN AUTO (1 ) 

 
Naam Leonora van der Pijl 
Sport/Hobby Tennis / Paardrijden / Redactie clubblad 
Auto 626 Hatchback GT 4WS 
Werk Secretaresse 
 
Toen ik in 1999 bevriend raakte met onze voorzitter, kwam ik voor het eerst in aanraking 
met een Mazda 626 en dan ook nog het Coupé model. Zelf reed ik toen een VW Golf, 
daarvoor had ik VW Jetta’s gereden. Vanuit mijn ouderlijk huis kende ik al VW’s, dus dat 
was voor mij een voor de hand liggende keus. 
 
Zoals te verwachten was, wilde Hans natuurlijk nooit met de Golf uitstapjes ondernemen, 
dus leerde ik zijn 626 goed kennen. Toen hij toch een paar keer met mij meegereden had 
en mijn rijstijl wel te vertrouwen vond, mocht ik zelfs af en toe -onder zijn waakzaam oog- 
in zijn auto rijden (natuurlijk alleen op de terugweg omdat ik niet drink èn hij dus lekker 
een borreltje kon nemen). Daar ik wel van stevig doorrijden en grote auto’s houd, was dat 
behoorlijk kicken, alleen moest ik heel erg aan stuur-bekrachtiging wennen. Nog leuker 
werd het toen zijn 4WS weer werkte en ik ook toen weer af en toe mocht rijden. In het 
begin vond ik dat best eng, want die auto is zijn grote liefde en ik was als de dood dat ik 
hem zou beschadigen. Gelukkig heb ik daar niet lang last van gehad, want alles went. 
 

Inmiddels had ik Hans natuurlijk 
ook al diverse malen vergezeld 
naar clubmeetings en de Japanse 
autodag in 2000 en ik vond dat 
altijd wel leuke uitstapjes (m.n. 
als er nog meer aanhang aanwezig 
was). Geleidelijk aan begon toen 
het idee vorm te krijgen om over 
te stappen van VW naar een 
Mazda 626 Coupé. Er was echter 
één probleem, ik moest eerst 
mijn Golfje kwijt raken, zodat ik 
geld zou hebben om een Coupé te 

kunnen kopen.  
Toen heb ik de knoop doorgehakt en de stoute schoenen aangetrokken. Me aangemeld als 
lid van de club (van slechts ‘aanhang’ tot ’n luxe positie als enige vrouw –afgezien van 
incidentele aanhang- tussen alleen maar mannen, maar daar is inmiddels al verandering 
ingekomen met nog 2 vrouwelijke leden erbij). Tevens ijverig adverteren en ja hoor, na 
hooguit 2 maanden kwamen de eerste telefoontjes binnen. De meeste konden meteen 
telefonisch afgewezen worden, want voor niks was ik niet bereid hem de deur uit te doen. 
En ja hoor, net nadat ik een deuk in zijn derde deur gereden had (een lelijke zowel volgens 
mij als de kenners), kwam er een serieuze koper. 
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Op een of andere manier heb ik ook nooit op de lijsten gestaan zodat ik nu door het leven 

ga als SPOOK! 
 
Mijn favoriete kleur is net als 
die van Hans Custom Black, 
altijd al geweest. Laat ik nou 
…net…een….Custom Black GT 
tegen het lijf lopen, met ABS 
nota bene! Harold van Gerven 
had achteraf besloten zijn GT 
te verkopen en toen ik hoorde 
dat ie te koop was heb ik hem 
gebeld en nou is ie van mij. Ik 

had nog wel geen rijbewijs maar dat was een zorg van later, eerst een vuurtje dan bouw ik 
later wel de kachel eromheen! 
 
De auto had wel een flinke oplapbeurt nodig en met behulp van garage Friezenkamp mocht 
ik daar werken. En hoe… We hadden de auto naar Van der Wiel in Eindhoven gebracht om 
de voorruit eruit te halen. Er kwam net zoveel water naar binnen als met die ruit erin, op 
die manier is zo´n ruitje toch overbodig. Eruit met die zooi. Erin zetten had geen zin 
wanneer de randen niet schoon 
waren dus de auto terug naar 
Friezenkamp. Midden tussen dat 
mansvolk ben ik in mijn auto gaan 
staan, kreeg een elektrische 
staalborsteltol of zoiets in mijn 
handen gedrukt en daar stond ik. 
Na een paar uurtjes was de 
inlegrand zo glad als mijn huidje en 
ze trommelde van der Wiel op om 
dat stuk glas er weer in te plakken. 
Nu was alles kurkiedroog. Het 
interieur moest worden 
schoongemaakt en ik haalde de 
hele binnenband eruit en daar stond mijn auto, midden in mijn woonkamer. Het metaalwerk 
lag bij Friezenkamp. 
Jongens, nogmaals hartstikke bedankt voor jullie fantastische hulp. Mijn karretje loopt als 
een trein. 
 
Mijn spoiler is helaas verrot, er is veel roestvorming binnengekomen en van Hans, die nog 
een spoiler in de juiste kleur had, nam ik de boel over. Nou, verder ook veel plezier bij de 
club. Wanneer je al een auto hebt dan kan er in ieder geval niet veel meer kapot. Laten 
jullie nog weten hoe het jullie is vergaan? 
 
Mvg, Maria ´Spook  ́Barents 
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EIGENAAR EN AUTO (3) 

 
Hallo allemaal, 
 
Ik dacht laat ik mijzelf ook maar eens voorstellen. Eigenlijk kennen jullie mij al van die 
EHBO stukjes maar nu wil ik iets vertellen over mij en mijn auto.  
 
Ik ben dus Maria Barents, woon in Eindhoven, heb 2 ratten van kinderen en ik studeer 
weer. Zoals het wel duidelijk blijkt is EHBO mijn grote hobby en ik studeer dan ook voor 
Kader. De bedoeling is dat ik in de toekomst mensen ga opleiden in de EHBO. 
Verder schilder ik graag, doe alles graag fout wat goed moet zijn, ik leer graag weet je, en 
ik hang graag in de keuken. 
Daarnaast ben ik bijna bij iedere thuiswedstrijd van PSV, loop ik met zo´n knots van een 
mobiel rond en coördineer zo af en toe een vleugeltje. Dus supporters, opgepast! Want 
anders neem ik bij de volgende bijeenkomst een setje vuurpijlen mee. 
 

 
Ik leerde Hans kennen in 1995 
en hij had toen een 626 GLX 
Custom Black (sommige zeggen 
bruin, andere zeggen zwart), 
een GLX. Ik vond het in ieder 
geval een chique bak. Hans 
bleef zijn auto maar 
uitbouwen en bijbouwen en 
uiteindelijk was ik ook 
verkocht. 
Ik begon fanatiek aan mijn 
rijbewijs maar dat zat in het 
begin niet echt mee en toen ik 

naar Eindhoven verhuisde moest ik daar weer opnieuw beginnen. Pech op pech. De ene zoop, 
de andere kreeg een hartaanval en het bedrijf dat het overnam pestte zijn oude klanten 
weg. (euh, wil er nog iemand met mij mee???). 
Tenslotte nam ik na een jaar de draad weer op en hoera, na de 2de keer hebbes! Eerste 
keer is gewoon niet goed genoeg bevonden. 
 
Het werkelijke verhaal omtrent mijn hobby is ook even vreemd. Hans nam bij de eerste 
bijeenkomst een pen ter hand en begon al direct in samenvattingtaal te spreken en te 
notuleren. Hij was zo enthousiast dat hij perse resultaat wilde boeken en niet wilde 
afwachten. 
De jongens en ik kwamen bij elkaar en in een pannenkoekenhuis werden plannen gesmeed 
voor de oprichting van een club. Ik zat er toen al bij maar omdat ik geen auto had en met 
Hans mee ging werd ik eerder als aanhang gezien en niet als lid. Ik had op dat moment ook 
nog geen auto maar het zat in mijn bloed en ik was eigenlijk onofficieel het eerste lid. 
 

 -36- 

 
 Gelukkig waren op dat moment Hans en Barry present, want als vrouw alleen ‘s avonds zulke 
dingen regelen zag ik best tegen op. We kwamen heel snel tot overeenstemming (Hans 
kletst iedereen onder tafel) en meteen dat weekend de overdracht afgehandeld. 
 
Maar ja, toen zat ik natuurlijk wel zonder auto en ik gebruik hem ook voor woon/werk 
verkeer. Daar was echter een oplossing voor. Hans had ook nog een GT Hatchback met 
4WS en die hebben we toen uit de schorsing gehaald. Daar zou ik mee rijden tot de rode 
Coupé opgebouwd zou zijn. Vanuit een soort voorgevoel grapte ik al dat ik dan misschien 
niet meer de Coupé zou willen hebben, vooral als die 4WS gemaakt zou zijn. En ja hoor, 
binnen een week was ik helemaal verkocht. Na wat over en weer gepraat, kwamen we tot 
een deal en was ik de trotse eigenaar geworden van een GT HATCHBACK MET 4WS! En ik 
moet zeggen, het bevalt me uitstekend. Ik heb een hele grote kofferbak, waar al veelvuldig 
gebruik van is gemaakt èn niet alleen door mij. Bovendien heb ik veel power onder de kap, 
die de meeste weggebruikers bij 
zo’n auto niet verwachten èn zo 
nu en dan wil ik best wel eens 
een gassende snotneus bij een 
stoplicht mijn achterbumper 
laten bewonderen.  
 
Er lagen echter nog wel wat 
klussen te wachten, waarbij ik 
gelukkig op de hulp van Hans en 
Barry kon rekenen. Eerst zijn de 
verstelbare koplampen 
aangesloten door Barry en is het 
kabelwerk voor de nieuwe 
bumperverlichting voorbereid. 
Daarna hebben Hans en ik de auto incl. de nieuwe sportset naar de spuiter gebracht. Het 
schuifdak van mijn auto moest eruit zodat het dak bijgewerkt kon worden en dan zou 
meteen ook de sportset in de juiste kleur meegespoten worden.  Het schuifdak zat tegen 
want de spuiter durfde het er niet uit te halen zo slecht was het dak eraan toe, maar 
gelukkig kwam een ARAM monteur in zijn vrije avonduren naar de Mortel om te helpen. Nou 
ja helpen? Hij had alle materiaal mee en heeft het helemaal gedemonteerd en meteen 
meegenomen. Ik zou het namelijk bij hen toch laten herplaatsen. Jullie kunnen je natuurlijk 
wel voorstellen dat ik erg blij en opgelucht was met zo’n goede en onverwachte hulp. 
De spuiter kon toen aan de slag en het spuitwerk zag er fantastisch uit. Toen door naar 
ARAM, die er uiteindelijk een geheel nieuw schuifdak in hebben moeten plaatsen omdat het 
oude te duur zou zijn om te repareren. 
 
En wat rest er dan nog: het hele bouwpakket weer in elkaar te zetten, want tijdens het 
spuitwerk had ik het hele interieur bij mij in huis schoongeschrobd. Gelukkig in die warme 
weken, zodat het lekker snel kon drogen. 
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Samen met Hans en Barry werden de nieuwe bumpers en skirts gemonteerd en het hele 
interieur teruggeplaatst. Electronica werd weer aangesloten en alles werkte weer! Nou ja, 
alles? Een klein detail houd je altijd wel want de nieuwe bumperverlichting en het 
daklampje wilden maar niet branden. Van alles proberen, maar het lek kwam niet boven 
water. Gelukkig was ’n vriend van ons Hendrik Jan (die onze 4WS timers al had 
gerepareerd èn inmiddels de trotse eigenaar is van een GT 4WS Hatchback) bereid er even 
naar te kijken (het is tenslotte zijn vakgebied) en in een mum van tijd deed alles het weer. 
Eind augustus wordt het dak nogmaals door de spuiter bijgewerkt (halve dag werk) en dan 
is mijn auto af. 
 
Los van het beetje spuitwerk in augustus heb ik nu al een plaatje van een auto, die me zeer 
veel rijgenot verschaft (mijn fiets wordt tegenwoordig nauwelijks nog gebruikt). 
Ik wil bij deze Hans, Barry en Hendrik Jan van harte bedanken voor alle hulp die ze mij 
geboden hebben. Zonder hen had ik de klus nooit geklaard. 

 
Dat was het dan wel zo’n beetje. Ik geniet van mijn luxe auto, de club bijeenkomsten en het 
maken van het clubblad. 
 
Tot ziens, Leonora 
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IMPORTEUR BEZOEK 

 
Beste leden, 
 
De Mazda-importeur biedt ons de mogelijkheid om –als club- op bezoek te komen. De 
eerste gesprekken zijn al in volle gang. Alvorens ik dit organiseer en afwikkel is het wel 
noodzakelijk te weten of er animo voor is. Het heeft geen zin om met 12 man aan te komen. 
 
Zoals jullie je ongetwijfeld kunnen voorstellen, is een datum prikken erg moeilijk. Om enig 
inzicht te krijgen in ieders beschikbaarheid verzoek ik jullie zo snel mogelijk (vóór 15 
september) de zondagen in oktober en november door te geven waarop je mee kunt. 
Uit 8 zondagen moet het toch mogelijk zijn om een gezamenlijke dag te organiseren. Op 16 
september heb ik alle gegevens en zal diezelfde week uitspraak doen welke zondag het 
geworden is. Jullie krijgen dit schriftelijk bevestigd. Wij hopen op een grote opkomst. 
Laat wat van je horen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Hans Peters 
 
 
 

OPRUIMING 

 
Aangezien ik op het moment flink aan het hobbyen en knutselen ben, bied ik mijn 626 GLX 
Coupé voor onderdelen aan. Ik strip ‘m dus helemaal kaal. Ik ga de auto voor onderdelen 
gebruiken, doch aan een hoop onderdelen heb ik niets. Die gaan er voor een appel en ei uit. 
 
De motor (benzine!) heeft nog maar net 150.000 gedraaid en is in uitstekende staat. Ik 
bied de motor met versnellingsbak (helemaal compleet) voor maar 500,- en de 
stuurbekrachtiging voor 300,- (ook helemaal compleet met pomp) aan. 
In overleg regel ik ook het ombouwen van de motor en het inbouwen van de stuur-
bekrachtiging. Je krijgt natuurlijk ook de aandrijfassen, etc. erbij.  Zoals ik al zei, 
helemaal compleet.  
Indien er zich onder jullie nog auto’s bevinden van over de 300.000 dan is dit de unieke 
kans om het netjes te vernieuwen. Om een versleten koppeling van je auto te vervangen 
kost al een kleine 1000,-. Nu krijg je er echt alles bij. 
Spreek even mijn antwoordapparaat in en laat eventueel voor het gemak je telefoon-
nummer achter. Mijn nummer: 0499-391092 
 
Hans Peters 
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Wat doe je voor de rest eigenlijk zo’n dag? Rondhangen bij de auto’s, beetje kletsen, de 
inwendige mens versterken (broodjes en frisdrank waren door het bestuur geregeld), 
prestaties op het circuit bekijken en rondlopen over het terrein om de andere clubs te 
bekijken. Maar ja, behalve een verdwaalde 626 zo nu en dan, hebben die toch niet zo veel 
te bieden. Wat kan er nu tenslotte tippen aan een 626?! 

 
Maar ja, afleiding kwam. Hendrik Jan Zwerver, die de 4WS van Barry, Hans en mij 
gerepareerd heeft, kwam gezellig op bezoek; ook al mocht hij natuurlijk niet met die 
Nissan Sunny van hem het terrein op. Aangezien het om ons heen al leeg begon te lopen en 
HJ tot nog toe alleen maar naast Hans en Barry had mogen zitten, heb ik hem maar eens 
achter mijn stuur laten plaatsnemen. Kon hij tenminste eens rechtstreeks ervaren, hoe 
4WS nu eigenlijk rijdt. En ja hoor, meteen verkocht aan een GT met 4WS! Zo’n auto wilde 
hij ook, maar dan net als ik de Hatchback uitvoering. Gelukkig wist Barry er één in 
Roermond te koop staan en inmiddels is HJ er de trotse eigenaar van. 
 
Rond een uur of zes hadden 
we het wel gehad, hebben we 
afscheid van elkaar genomen 
en zijn we –sommigen in 
colonne- naar huis gereden. 
 
Leonora van der Pijl 
(met dank aan degene, die 
eigenlijk het verslagje zou 
schrijven) 
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TECHNIEK UITGELEGD 

 
 
Dit keer wil ik het eens hebben over sturen in de 626 met 
STUURBEKRACHTIGING. 
 
In de modellen met snelheidsafhankelijke 
stuurbekrachtiging zit een elektronische unit die regelt 
dat bij snelheden onder de 10 km per uur meer 
bekrachtigd wordt om het inparkeren e.d. te 
vereenvoudigen. Boven de 10 km per uur heeft de 
bekrachtiging een in te stellen karakter. De 
fabrieksinstelling is een hele prettige maar bij hoge snelheid 
wordt hij een beetje vaag, maar er zijn meer mogelijkheden.  
 
Onder de bestuurderstoel zit de unit die de stuurbekrachtiging regelt. Om bij die unit te 
komen, is het het eenvoudigst om de bestuurdersstoel te verwijderen (dit gebeurd door 
middel van 3 bouten en een moer onder de stoel). Als de stoel eenmaal verwijderd is, zie je 
een zwarte doos misschien zelfs twee, de doos het dichtst bij de deur moet je hebben. 
Door middel van twee boutjes kun je de doos verwijderen; de kabelboom zit met een 
stekker vast. 
Als je de doos los hebt, zie je op de zijkant die naar de deur wijst een sticker met daarop 
de letters “L,N,H”. Er zit een schakelaar onder die sticker, haal hem dus voorzichtig los en 
plak hem net onder de opening weer op. De fabrieksinstelling is op de letter N, maar de 
andere keuze’s zijn: 
 L: zorgt voor meer bekrachtiging dus draait het stuur wat lichter, maar ook wordt het 

stuur een beetje vaag 
 H: een wat sportievere stand. Het sturen wordt wat strakker en gevoeliger, waardoor 

je een sportiever gevoel krijgt vooral in snel genomen bochten. 
Om de schakelaar, een zgn. microswitch te verzetten, kun je gewoon een kleine 
schroevendraaier gebruiken of de punt van een balpen. Sluit de kabelboom 
weer aan, schroef de doos weer vast en  zet de stoel weer op zijn plaats en 
ook weer vast èn maak een proefrit. Onthoud dat de verandering alleen effect heeft boven 
de 10 km per uur en voel het verschil. Ben je eventueel niet tevreden met het resultaat kun 
je altijd de boel weer terugzetten of een andere stand proberen. 
Veel succes hiermee! 
 
Je reakties kun je zoals altijd weer kwijt bij de redactie van dit blad. 
 
Eddy van der Molen 
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MERKEN èN HUN BETEKENIS 

 

Mazda   Mazda Auto’s Zijn Duurzaam Afgewerkt! 
 
De anderen zijn als volgt: 
 
ALFA ROMEO Alleen Lastige Flut Auto's Roesten Onder Meest 

Eenvoudige Omstandigheden 
AUDI    Als U Duwen Intereseert  
AUSTIN   Autotechnisch Uitgestorven Stuk Techniek In Nood  
BMW  Bij MAZDA Weggegooid  
CHEVROLET   Creëert Heel Erg Veel Rook Of Loopt Echt Treurig  
CITROEN   Claxon Indrukken Terwijl Roestig Onderstel Even Niveleert  
DAF    Duwen Anders Fietsen  
DAIHATSU        Dit Autootje Is Helemaal Auto-Technisch Sloopklaar Uitgerust  
FERRARI   Fanatieke Egoistische Rakkers Rijden Alleen Roestige Italianen  
FIAT    Fiasco In Auto-Techniek  
FORD    Ford Onderdelen Rammelen Dagelijks  
HONDA  Hoge Onkosten Na Dure Aanschaf  

Hier Onder Niets Dan Afval  
Honderden Ongelukken Na De Aankoop  

ISUZU   Instabiel Slecht Uitgerust Zwabberend Uitspuugsel  
JAGUAR   Jarenlang Allerlei Gecompliceerde Unieke Autotechnische Revisie's  
JEEP    Je Eerste Echte Paard  
LOTUS   Laat Onze Tractoren U Slepen  
LADA  Licht Aan, Dag Auto  

Laat Alle Deuren Achter  
Langs Achter Duwen Aub  

LANCIA   Lullig Autootje Naar Catastrofaal Italiaanse Afbeelding  
MAZDA  Miserabele Auto Zonder Degelijke Afwerking  

Maffe Achterlijke Zatlappen Duwen Auto 
 Mazda Auto’s Zijn Duurzaam Afgewerkt  
MERCEDES   Met Enige Rijlessen Controleert Elke Dwaas Een Slagschip  
M. G.     Massaal Gerammel  
MITSUBISHI  Met Interesante Techniek Speciaal Uitgevoerde Bakfiets In Haagse 

Improvisatie  
NISSAN  Na Iedere Start Snel Alles Nakijken  

Niet In-Stappen Start Anders Niet  
N. S. U.    Na Start Uitgeput  
OPEL    Overal Pech En Last  

Onderweg Pech En Lopen 
PEUGEOT   Probeer Eens Uw Geluk En Ondervindt Trammelant 
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JAPANSE AUTODAG 

 
17 Juni was het weer zover. Net als voorgaande jaren stond er weer een bonte verzameling 
van Japanse auto’s op het circuit van Assen. Dat hier de Mazda 626 GT & Coupé Club niet 
mocht ontbreken, moge duidelijk zijn. Eddy had ervoor gezorgd dat er een stand op de 
paddock voor ons was en dat we er met 10 auto’s konden staan. De kaarten waren tijdig 
verstuurd aan de deelnemers, dus perfect geregeld. Nou ja, perfect? Eén klein detail had 
hij toch wel over het hoofd gezien, want hij had vergeten mooi, droog, zonnig weer te 
bestellen. En ja hoor, bui na bui kregen we over ons heen. 
 

Tussen de buien door de kraam ingericht met 
allerlei promo-materiaal van de Fa. van Deijne 
en allerlei snoepwaar, die Hans bij zijn baas 
had losgeweekt. Nu ik kan je verzekeren dat de 
combinatie van forse regenbuien, een vrolijk 
aangeklede kraam met een goed gespannen 
kraamzeil èn veel, gratis snoepgoed een 
geweldige aantrekkingskracht bezit. En dan 
snappen jullie het wel, Hans –de grote 
spreekstalmeester- praatte iedereen de oren 
van het hoofd over onze club èn maakte 

tussendoor ook nog mondelinge reclame voor Van Deijne. Dat hebben ze daar trouwens 
gemerkt, want ze hebben nadien extra klandizie gekregen, die allemaal verwezen naar de 
Japanse dag. 
 
Onze auto’s hadden we, in tegenstelling tot andere clubs, niet strak in het gelid gezet maar 
lekker speels door elkaar. Dit jaar had namelijk niemand de behoefte om actief te zijn op 
het circuit (maar goed ook gezien het weer), dus er hoefde geen rijruimte open gehouden 
te worden. Alleen Mikis van Es, die met zijn GT bij de EsRij-stand stond als hun 
vertegenwoordiger, heeft nog (afwisselend met Eddy) aan races deelgenomen en gelukkig 
zijn bolide heel gehouden. 
Wie waren er eigenlijk zoal: 
natuurlijk het voltallige bestuur 
(Barry, Eddy, Hans en Peter) en 
daarnaast o.a. Marcel Veugelers, 
Patrick Leegte, Steven Funke, 
Maurice Philippen+ partner en 
ondergetekende. Natuurlijk moest 
er weer volop rondgekeken en 
doorgesproken worden wat iedereen 
zoal aan zijn auto had opgeknapt. 
Met name Marcel’s auto, die 
gestolen was maar gelukkig door de politie terug-gevonden, stond in de belangstelling.  
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OPEN DAG ESRIJ,  6 JULI J. L.  

 
Op een mooie zaterdag hield ESRIJ CAR-HIFI uit Langezwaag Friesland een open dag met 
autoradio wedstrijden en diverse activiteiten èn natuurlijk demonstratie auto’s van het 
ESRIJ team, waaronder mijn lavendel blauwe GT met stereo installatie en onze race GT 
met de nieuwe stickers van de Nürburgring die voor veel mooie verhalen staan. 
De activiteiten bestonden onder meer uit een barbecue, prijsschieten en verkiezing van de 
mooiste auto. 
 

De autoradio wedstrijden waren er in twee heel verschillende soorten 
namelijk:  één om zo veel mogelijk geluid (herrie) te maken. Dit word 
gemeten met een microfoon in de auto die zit aan een meetapparaat 

dat de waarden weergeeft in decibels. Deze wedstrijdvorm heet DB 
drag-racing omdat je tegen elkaar strijd om de meeste decibels. Dit 

gebeurt in verschillende klassen afhankelijk van het aantal woofers (een 
woofer is een grote basspeaker), dus hoe meer speakers hoe meer decibels. Een andere 
klasse is om een zo zuiver mogelijk geluid te maken, zo van als je een live cd draait dat je 
dan bij het concert bent in plaats van naar een cd te luisteren. Dit word HIFI genoemd; 
doelstelling is om een zo natuurgetrouw mogelijke weergave te bereiken. 
 
Gedurende de dag mocht ik samen met een ander ESRIJ lid de beoordeling van de HIFI 
installaties doen op geluidskwaliteiten; twee andere ESRIJ leden deden dat op inbouw-
kwaliteiten, waarbij gelet wordt op veiligheid originaliteit en afwerking. 
De HIFI klasse wordt ook nog weer opgedeeld in twee klassen namelijk beginners en 
gevorderden, omdat anders de mensen die al jaren met deze hobby bezig zijn alle bekers 
meenemen en de mensen die beginnen ook een kans 
moeten hebben. Ook dit jaar was de beginnersklasse 
een groep die weinig of geen  wedstrijdervaring 
had maar wel een leuke installatie, die vaak met een 
goede afstelling al een stuk beter zou kunnen klinken. 
Dus hier en daar wat tips gegeven en over het algemeen was het een gesprek van voor de 
eerste keer meegedaan en niets verwacht alleen maar ervaring opdoen. 
Heel anders ging het er aan toe bij de gevorderden het niveau lag hoog, de onderlinge 
verschillen waren klein. Er waren een paar auto’s bij waar het een echt genot is om naar te 
luisteren ‘je beleeft de muziek‘ om het zo maar te zeggen. Om de installaties goed en 
eerlijk te kunnen vergelijken hadden we zelf een cd die in alle wagens werd afgespeeld. 
 
Ter afsluiting was er de barbecue en de prijs uitreiking  waarbij sommigen blij verrast 
waren, anderen het wel al wisten en ook iemand toch wel wat teleurgesteld, maar ja dat 
hoort ook bij het leven. De meeste mensen hebben in ieder geval een geslaagde dag gehad 
waaronder ondergetekende 
 
Eddy van der Molen 
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RENAULT  Roest En Narigheid Achtervolgen U Lange Tijd  

Rijdt Eigenlijk Niet Als U Licht Trapt  
PORSCHE   Per Ongelijk Rijden Sommige Chronische Hoestbuien Eveneens  
ROVER   Roest Overal Voortijdig En Razendsnel  
SAAB    Steeds Allerlei Abnormale Bromgeluiden  
SEAT    Steeds Ellende Als Toemaat  
SIMCA   Steeds Interessant Mechanish Cabaal Achteraan  
SKODA  Soms Klappert Ook Dit Afval  

Schuddend Klaarkomen Op De Achterbank  
Samen Knutselen Onder De Auto  

SUBARU   Steeds Uitermatig Belachelijk Abnormaal Rammelende Uitvinding  
SUZUKI   Stuur U Zelf Uw Kist In  
TALBOT   Technisch Als Lelijk Bestempelde Onvervalste Teleurstelling  
TOYOTA   Totaal Onveilig Yapans Ontwerp Tegen Afvalprijs  
VAUXHALL  Volgens Allerlei Uitgesproken Xenomanen, Haast Altijd Lullig 

Langzaam  
VOLVO  Volgens Onze Leraren Volkomen Onveilig  

Vele Onderdelen Liggen Verderop  
V. W.     Volkomen Waardeloos  
YAMAHA   Yapanse Arbeiders Maken Alles Half Af  
ZASTAVA   Zielig Autotechnish Systeem, Tenslotte Als Vuiligheid Aanvaard  
 
Het beste wat ik gehoord heb is helaas niet van een auto maar van een bromfiets, en wel: 
 
ZUNDAPP  Ziet U Nu Dat Alles Precies Past 
 
 

 

Reparatie 4 - Wielstur ing 
 

Na anderhalf jaar analyses en research zijn we er eindelijk volledig in geslaagd om de 4WS van 
Mazda te repareren tegen geringe kosten. Vraag ook voor dealerkorting. 

 
Info bij 

 
Hans Peters 

 

It’s better for them, 
It’s better for you 
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WEEKENDJE NÜRBURGRING 
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Laatst ben ik met een groepje vrienden een weekendje naar de Nürburgring geweest. Dit is 
een circuit gelegen in Duitsland in het Eifel gebergte en bestaat uit twee gedeelten, 
namelijk het formule 1 circuit (die GP strecke) en het oude gedeelte (die Nordschleife). Op 
dat oude gedeelte bestaat de mogelijkheid om je privé auto of motor eens flink uit te laten 
zonder geterroriseerd te worden door flitsers, camera’s en andere verrassingen die ons op 
de openbare weg om de drie stappen worden voorgeschoteld. 
 
De groep vrienden bestond uit o.a. clublid Mikis van Es en verder nog 5 
mensen van de ESRIJ groep en ondergetekende Eddy van der 
Molen. We waren met 3 auto’s en twee motoren. Vanuit Friesland 
was het een rit van ongeveer 450 kilometer. We zijn op 
vrijdagmiddag weggegaan en op vrijdagavond aangekomen. In de buurt hadden we een hotel 
gereserveerd, je weet wel zo’n duitse toko in jaren 70 stijl. 
Zaterdagochtend zijn de Dames gaan winkelen in Trier, een stad daar in de buurt. De 
Mannen zijn voor het eerst naar de baan geweest en daar kaartjes gekocht; je koopt daar 
een kaartje per rondje en op de baan doe je dat kaartje in een slagboom gelijk aan een 
parkeergarage.  Zo werkt deze baan als een tolweg maar dan wel een met éénrichtings 
verkeer. Na de aanschaf van de kaartjes zijn we een plekje gaan zoeken langs de baan, 
zodat we daar een soort pits konden inrichten en we een goede plek hadden om een paar 
foto’s te schieten. 
 
Na eerst een tijdje naar het stukje baan te kijken dat we daar konden zien, begon het toch 
wel erg te jeuken en hebben we allereerst de motors onderweg gestuurd. Toen die na een 
half uur weer terugkwamen, kwamen de verhalen los. Een half uur zul je denken, nou dan 
moet je weten dat dat baantje ongeveer 23 kilometer lang is waar je ongeveer een kleine 
10-15 minuten over doet, maar ook nog heen en terug rijden naar onze ‘pits’.  Die verhalen 
hielden in dat ons op de baan nog wel het een en ander te wachten stond. 
Toen was ik niet meer te houden en wilde dat zelf wel eens ondergaan en ben in de race GT 
gestapt (die nu in eigendom is van Mikis en mijzelf) en ben naar het startpunt van de baan 
gereden samen met één van de ESRIJ groep op de passagiersstoel èn Mikis van Es in zijn 
VW passat (die helemaal aangepast is voor het rijden op het TT 
cicuit van Assen), die ook een passagier meehad. Bij de start 
aangekomen heb ik eerst nog even mijn helm opgezet -dat was 
niet verplicht maar het leek mij een goede voorzorgsmaatregel- 
en ook hadden we een vierpunts harnasgordel gemonteerd en die heb ik 
ook nog maar een beetje extra strak getrokken. Toen het kaartje in de slagboom en rijden 
maar. 
 
Het was mooi weer, een droge baan dus konden we lekker doorrijden dacht ik. Dat bleek al 
snel toch iets ingewikkelder te zijn dan verwacht. Omdat de baan nogal wat hoogte verschil 
heeft, heb je veel blinde bochten en moet je als je onbekend bent veel reserve houden, 
want als je met een kleine 200 km per uur op de top van de berg afkomt zie je dus absoluut 
niet wat er achter die top schuilgaat: een recht stuk of een haakse bocht. 
 -14- 
 
Na een paar vragen en een aantal prachtige kilometers verder zou er een schokbreker-test 
komen. Dat wordt dus lachen want mijn achterschokbrekers hadden sinds kort besloten om 

met pensioen te gaan. Vol verwachting keek ik uit naar de lokale Kwikfitboer maar niets van 
dit alles; het bleek een weggetje te zijn van vòòr het ontstaan van de mens. Na een paar 
zeer onchristelijke woorden en veel verloren tijd, zag zelfs fietsers voorbijkomen, 
bereikte ik de bewoonde wereld weer. 
Om weer wat tijd goed te moest ik op een dusdanige manier gaan rijden dat de vlammen op 
het wegdek zouden staan. Aldus besloten wou ik het gaspedaal in de bodemplaat begraven, 
maar er stonden wat vreemde instructies op het papier alsof de bedenker iets teveel op 
had. Het leek wel een rondje om de kerk. Gelukkig was er een rustpauze ingelast en konden 
zowel de auto als bestuurder uitblazen. Ingeval van de auto was dit letterlijk het geval, de 
ventilator heeft een lange tijd staan te draaien. 
Op de rustplaats kon de inwendige mens gesterkt worden en moest er nog geraden worden 
wat er in een jute zak zat. De controlepost-ploeg reed een mooie klassieke VW-bus met 
een aanhanger geheel in stijl. 
 
Na de pauze was het routinewerk geworden. Wat onderweg opviel, waren natuurlijk de 
gevolgen van de MKZ-crisis, alle erven waren afgesloten en voorzien van ontsmettings-
materiaal. Eindelijk kwam het eindpunt in zicht, ik begon al aardig moe te worden.  

Staand v.l.n.r.: Eddy v.d. Molen, Barry Smits, Mark, Niels Kaandorp+vriend, ACJJ Coelman+partner, Rob 
Leereveld+vader, Peter v.d. Ven+partner, Patrick Leegte+Claudia, J Wentink+partner, Peter van Guldener 
Zittend v.l.n.r.: Mikis van Es, Nico Dales+dochter, Leonora v.d. Pijl, Jaap Gunst+partner 

 
Het eindpunt was bij de firma EsRij Car-Hifi en ook hier was de verzorging prima voor 
mekaar. Na de prijsuitreiking en een dankwoord aan Esrij, Mazda v/d Akker en de familie 
v.d. Schaaf kon men kiezen tussen naar huis gaan of nog even bijkletsen. 
Al met al was het een zeer geslaagde dag. Indien andere leden ook zoiets willen 
organiseren, dan kan men rekenen op ondersteuning van het bestuur. Een kleine tip: meestal 
zit er in de buurt wel een “puzzelritvereniging” die een kant en klare rit kan geven en 
mischien ook wel de nodige ondersteuning. 
 
Peter van Guldener 
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PUZZELRIT,  6 MEI 



Jaargang 1  no. 3  Augustus 2001 Jaargang 1  no. 3  Augustus 2001 

 

 
6 Mei was het zo ver een puzzelrit in het hoge noorden; dat word nog leuk want zoveel 
goede ervaringen had ik niet met het noorden, maar goed. De rit naar Heerenveen verliep 
uitstekend, het zonnetje scheen en verkeer was er nauwelijks behalve achter mij, daar 
reden twee clubgenoten van me. 
 
Eenmaal aangekomen was het al redelijk druk. Waar ik erg benieuwd naar was, was hoe het 
oudste model 626 coupé er uit zou zien, daar deze ook zou komen. Na enige tijd verscheen 

het oudje en ik moet zeggen: het zag er zeer aardig uit. 
 
Na een bakje koffie, koek en een korte bespreking mochten we om de vijf minuten 
vertrekken. 
 
In het begin werd er al gezegd dat je met zijn tweeën moest zijn om de puzzelrit  af te 
leggen. Helaas was ik alleen maar het moest volgens mij toch wel te doen zijn. Na het lezen 
van de instructies kwam ik er wel achter dat ik aardig moest doorrijden om niet al te ver 
achter te komen op de rest. Eénmaal uit het zicht van de clubleden het gaspedaal gelijk 
richting bodem. De eerste vraag werd gelijk al een probleem, je moest een huisnummer 
opzoeken van een kraakpand. Dat ging gelijk al goed, nummer niet kunnen vinden dan maar 
gokken. Eén van de volgende vragen was: wat is het telefoonnummer van een bouwbedrijf. 
Na enige tijd zoeken zag ik een bestelwagen met het betreffende nummer, gelijk in de 
ankers en achteruit, de buurt zal wel gedacht hebben wat is er nu weer aan de hand. 
 
Na een aantal instructies begon ik het systeem te begrijpen en gelukkig kwamen er meer 
instructies zoals “einde weg ….”. Eindelijk even rust, weer met twee handen aan het stuur 
en een verse peuk opsteken. 
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Ondanks die handicap toch het gaspedaal niet ontzien en de banden laten gillen. Vooral als 
ik de situatie niet goed had ingeschat en nog wat moest corrigeren. Op een gegeven 
moment zit je dan in een lekker ritme en denk je snel te gaan maar dan komen ze van alle 
kanten om je heen; van die gasten die elk weekeinde op deze baan komen en dus wel weten 
wanneer er een bocht achter de heuvel ligt of gewoon een recht stuk. Deze waren anders 
wel erg schaars en dus durfden die wat meer het gaspedaal op de vloer te trappen. Zo ben 
je een tijdje onderweg en krijg je steeds meer vertrouwen, kijkt in je spiegels voor de 
echt snelle jongens en meisjes op motoren en in erg snelle auto’s  zoals Porsche, Subaru e.d.  
En dan kom je bij een bocht daar zit een groot gat in, een zgn. Kom bocht met achter de 
kom een strook gewoon asfalt. Daar was ik niet op voorbereid en heb de eerste paar keer 
het asfalt strookje maar genomen en de kunst eerst maar eens afgekeken en het rondje 
afgemaakt. 23 km op snelheid door onbekend terrein was best een heel avontuur en 
teruggekomen bij de start en tevens finish heb ik eerst mijn helm afgezet, want die voelde 
een beetje te klein aan of mijn hoofd was iets gegroeid. Dat laatste werd bevestigd door 
mijn passagier ook de kleur was meer rood dan anders. 
 
Teruggekomen in onze ‘pits’ verhalen uitgewisseld en het bleek dat de race GT heerlijk 
neutraal de bocht doorging en erg veel reserve had, maar dat de VW passat van Mikis al 
een 360 had gemaakt. Gelukkig zonder schade, daarmee bedoel ik dat hij een rondje had 
gedraaid met een draaicirkel van 0 meter omdat de auto constant de neiging had om het 
achtereind om te gooien (overstuur heet dat) en met een mooie show auto is dat best een 
beetje eng want de vangrail en de curbstones (die mooie roodwitte blokken aan de zijkant 
van de weg in de bocht) zijn altijd dichtbij en schade rijden is bepaald niet iets wat een 
uitzondering is daar. Dus werd besloten dat de Passat beter niet meer op deze baan kon 
gaan. 
Daarna ging de derde auto van onze ploeg de baan op. Dit was een VW Vento met 
verbeterde wegligging en remmen, maar ook deze auto had problemen met overstuur. 
Echter dit liep niet zo goed af als met de Passat. Deze auto raakte door deze problemen 
met het achterwiel naast de baan en schoot na correctie aan de andere kant in de vangrail 
met als gevolg blikschade over de gehele zijkant. De ophanging van het voorwiel stond niet 
meer in de door de fabriek gespecificeerde stand. Dat was best even schrikken. Gelukkig 
waren de beide inzittenden ongedeerd (goed in de gordel en helm op), maar ze hadden de 
schrik wel in de benen. De wagen is vervolgens aan de kant gezet en via een vluchtweg van 
het parcours gehaald. De andere dag hebben we de ophanging kunnen repareren (het bleek 
dat alleen de instelling door de klap veranderd was dus dat was nog wel te doen), de 
blikschade helaas niet daar zal de vakman nog wel een kluif aan hebben. 
Dus ook onze derde auto was niet meer geschikt voor op de baan en bleef alleen nog maar 
de race GT over. Toen zijn we die wat meer gaan gebruiken, maar die zelfde middag om 
ongeveer half vier kwam ik van weer een rondje terug toen ik ter hoogte van de finish een 
raar geluid hoorde. De remmen waren versleten dus heel voorzichtig teruggereden naar 
onze pits en de boel uit elkaar gesleuteld.  
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Daar bleek dat één van de geleide pennen van de remklauw was blijven haken wat 
resulteerde in het slecht functioneren van de remmen, waardoor de slijtage heel erg 
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ongelijk verdeeld wordt. Alle kracht komt dan op één van de twee remblokjes, waardoor die 
helemaal versleten was terwijl de andere kant nog best even had meegekund. 
 
Maar wat te doen want we hadden geen reserve remblokjes mee en het was zaterdag 
middag. Toch besloten om een gokje te wagen en een Mazda dealer op te zoeken. Die zou 
wel niet de hele goede EBC green stuff race remblokken hebben die we zelf hadden 
gemonteerd, maar een paar standaard remblokken zouden ook wel een paar ronden 
volhouden. Dus eerst een tankstation opgezocht en daar gevraagd waar de Mazda dealer in 
de beurt gevestigd was. Dat bleek in het plaatsje Adenau te zijn 6 km verder. Aldaar 
aangekomen had de beste man de sleutel al in het slot en zou die net omdraaien, maar na 
een kort gesprek konden we de man overhalen om ons toch maar een paar remblokken te 
verkopen voor 120 mark. In de pits teruggekomen deze gemonteerd en gaan met die 
banaan. 
Met deze nieuwe remblokken wel wat remvermogen ingeleverd maar toch we reden weer. 
Die middag ging het regenen, een behoorlijke onweersbui kwam over de bergen aanzetten 
en zorgde voor een erg natte baan, die toch al even was afgesloten in verband met een 
ongeluk. Dit was iets wat gedurende het gehele weekeinde regelmatig gebeurde: 
verschillende auto’s en motoren werden beschadigd of total loss gereden. Bij ongelukken 
waarbij meerdere voertuigen betrokken waren, werd de Polizei opgetrommeld om proces 
verbaal te maken zodat de baan dan wel een uur gesloten moest worden. 
Die middag op de natte baan ‘mooi rustig’ gereden met weinig verkeer wat een ideale 
situatie is om het parcours te leren kennen. Op het natte wegdek waagden zich geen 
motoren en maar weinig auto’s; de race GT gleed wel een beetje, maar was ook in de regen 
erg neutraal wat veel vertrouwen geeft. 
Zaterdagavond zijn we lekker uit eten geweest en hebben veel verteld 
over onze ervaringen: de mannen op de baan en de vrouwen in de stad. 
Verder rustig aan gedaan want we waren allemaal best wel moe, 
niet teveel drank en zo morgen weer racen dus met een helder hoofd 
opstaan. 
 
Zondags het eerste rondje één van de dames meegenomen en nu -door een betere 
baankennis- kon ik wat meer het gas er op houden en heb een lekker rondje gedraaid. Ook 
heb ik toen voor het eerst de kombocht genomen, iets wat een ervaring op zich is. Bij 
terugkomst in onze pits was ik toch wel verbaasd over de reactie van deze dame op deze 
ronde op snelheid: ”wat een mooie omgeving, spectaculair”. 
Verder nog een paar rondjes gereden, maar zo tegen een uur werden de remmen alweer 
minder en hebben we besloten om ook de race GT niet meer de baan op te sturen omdat we 
ook nog een terugrit voor de boeg hadden van 450 km. 
Die middag hebben we even bij het Formule 1 circuit gekeken. Daar waren motor endurance 
races aan de gang en er was een soort interactief pretpark dat de duitsers Erlebniswelt 
noemen, een giftshop met T-shirts, stickers en allerhande moois en ook een overdekte 
kartbaan binnen. In het Formule 1 circuit ligt ook een open lucht kartbaan, het kart 
motodrome, maar vanwege de races was deze gesloten. 
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INBOUWEN ABS en OVERIGE NIEUWTJES 

 
Mensen, ik ben vandaag begonnen met het inbouwen van ABS. Flinke klus maar wanneer je 
van hetzelfde type uit hetzelfde bouwjaar ABS overbouwt dan is het redelijk goed te 
doen. 
Sommige kabels lopen er al, andere moet je zelf leggen. De unit en de leidingen kunnen zo 
worden overgezet. Pas wel op voor de leidng van de koppeling, die moet worden omgeleid. 
Mijn ABS is nog niet van electriciteit voorzien, zodat het nu fungeert als een gewone 
rembekrachtiger. Nu nog puzzelen. 
De auto moet wel af voor de volgende APK anders wordt ie afgekeurd! Inmiddels had ik al 
alle wielen vervangen en de sensoren geplaatst. Ook de bekabeling van de sensoren ligt er 
al. Het mooiste moet nog komen. 
 
Ondertussen heb ik middels contacten uit Zweden stoelverwarming besteld. Een enkel 
schakelaartje kost in Nederland fl. 183,70 ex BTW. Voor een fl. 25,- had ik de hele set uit 
Zweden en kreeg er bijna nog een blond stuk bij ook (verzendkosten waren helaas te hoog). 
Inmiddels hoop ik dat ook de elementen daar 2de hands te ritselen zijn. Deze kosten hier fl. 
708,20 ex BTW. Ik geloof dat ik dan beter dat blond stuk laat overkomen, nieuw en vers 
uit de verpakking. 

 
Vanuit de U.S. had ik op 15 juni voor Peter van Guldener zijn digitaal 
dashbord binnen. Inmiddels volledig operationaal en dat ziet er verdraaid 
gaaf uit!! 
 
 

Tussendoor ben ik met Hendrik Jan Zwerver naar een Mazda dealer in Roermond geweest . 
Daar stond per toeval nog een GT te koop met 4WS. Schitterend karretje. Netjes 
onderhandelen en de wagen werd ook prima afgeleverd. Verbaasd mij wel hoe weinig de 
meeste dealers eigenlijk weten over hun eigen produkt. Ze weten niets van airco’s, uitlijnen, 
cruise controls, 4ws of 4wd enz… enz…soms een alarmpakket en dat was het. 
De gemiddelde dealer vervangt en geeft een beurtje. Daarnaast gebruiken de meeste 
dealers gewoon imitatiezooi, net lang genoeg om de garantie uit te komen. 
 
Hendrik Jan zal zich nog wel voorstellen, hij stapte over van een Nissan 
Sunny diesel naar een Hatchback GT van Mazda. Volgens mij 
overleeft ie het niet! 
 
Verder geen nieuws. 
 
Hans 
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Met de 626-serie uit de 80’er jaren heeft Mazda het destijds helemaal gemaakt en ik blijf 
erbij dat wij met z’n allen de mooiste en fijnste wagens hebben gewoon omdat de fun-
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factor hoger is en omdat het ontwerp vele malen tijdlozer is dan de modellen die je nu 
nieuw kunt kopen! 
Wist je trouwens dat het model type GD (1987–1993) momenteel de meest geëxporteerde 
auto is? 
In Polen en andere Oost-Europese landen treffen ze het maar met zulks hoogwaardig spul, 
want die auto’s kunnen probleemloos nog eens 10 jaar mee! .............en ik heb het zelf 
gemerkt: je wordt erin nagekeken en dat komt niet alleen door de gele kentekenplaat......... 
 
Nog even een feit: in juli 2001 ben ik nog eens naar Polen gereden voor een korte vakantie 
en dat is altijd feest als je via Noord Duitsland mag rijden ( Bremen – Hamburg – Berlijn ). 
Op de terugweg is het mij gelukt om in 4 uur vanaf de Berliner Ring terug te rijden naar 
Stadskanaal. Dankzij de nieuwe remschijven en blokken van EBC die onlangs zijn 
gemonteerd was dit een veilige rit. Ook de wegligging was dik in orde en ik kwam fris weer 
thuis. 
De  naald van de snelheidsmeter is hierbij zoveel mogelijk op 190 km/u geparkeerd en 
nauwelijks onder de 180 km/u gekomen en dat getuige maar weer van de onvoorstelbare 
kwaliteit van Mazda ! 
 
In het noorden kom ik overigens nog veel Coupé’s op de weg (en op parkeerplaatsen) tegen 
en ik overweeg steeds om een setje visitekaartjes in de auto te leggen om die vervolgens 
bij een geparkeerde Coupé achter de ruitenwisser te steken. Je kunt aan de auto’s 
overigens zien dat de eigenaar blij met die wagen is want ze staan er stuk voor stuk nog 
mooi op! Op zo’n visitekaartje wil ik dan de tekst plaatsen in de trend van “Wat heeft u een 
mooie auto! Wist u trouwens dat er van dit model een erkende liefhebbersclub bestaat? 
Zie www.mazda626.nlwww.mazda626.nl”.  Niet meer en niet minder……maar dat moet er nog steeds van 
komen........ 
 
 
Gegroet, Patrick Leegte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -28- 
 
Zondagmiddag laat zijn de motoren nog een paar rondjes geweest om dat het weer toen erg 
mooi was en het lekker rustig werd op de baan. Die avond voldaan maar erg moe op bed 

gegaan en we hebben de volgende dag een beetje uitgeslapen en zijn toen op de terugweg 
gegaan over de duitse autobahn. Daar het gas nog even ingetrapt en 245 km per uur 
gedraaid dus de teller uit en hij was nog niet uitgelopen, maar ja ook in Duitsland moet je 
wel eens een beetje afremmen. Het was te druk om echt een heel stuk de auto te laten 
uitlopen. Daarna in Nederland weer aan de leiband en je erg inhouden omdat je auto en je 
rijbewijs dierbare bezittingen zijn die je anders mag inleveren. Thuis aangekomen moe 
maar voldaan veel ervaringen rijker en wat zakgeld armer. 
 
Eddy van der Molen 
 
 
 
 
SLEUTELEN – WAAR BEN IK NU MEE BEZIG? 

 
   Hoi beste leden. Een nieuw rubriek wordt weer uit de grond gestampt. 

Naar aanleiding van de laatste bestuursvergadering vonden we het een leuk 
idee om een ‘sleutelen’ rubriek op te starten. We zouden graag van elkaar 
willen weten wat men zoal aan zijn/haar auto doet. Wanneer je niet zelf 

sleutelt doch liever wilt rondtoeren en evenementen wilt bezoeken, dan 
horen wij ook dit graag. 

 
Daar het mijn idee is, bijt ik de spits af. 
 

Waar ben ik mee bezig? Omdat mijn auto schade heeft opgelopen, moet de hele 
rechterzijde worden gespoten. Ik laat dan toch ook meteen heel mijn auto doen. Op het 
moment ben ik het interieur eruit aan het halen, verwijder kleine rammeltjes en tikjes. 
Recentelijk heeft ie een grote beurt gehad. Voordat de auto gespoten wordt, wil ik er ook 
nog ABS inbouwen. Iets wat ik geerfd heb van een sloop Hatchback. Flink karwei. 
Op het moment hapert de startmotor, deze wordt ook vervangen. Meestal ligt dit zo rond 
de 225.000 – 250.000km. Gelukkig heeft Deijne er voor weinig geld. Wanneer het ABS erin 
zit, dan hoop ik de auto te laten spuiten rond half augustus. Verder moet ie in oktober 
100% zijn. Tussendoor wil ik mijn aanpassingen van het digitaal dashbord afhebben. 
Hopelijk lukt me dit. Het is enorm veel werk maar gelukkig geen laswerken meer. Tot slot 
overweeg ik meteen een kabeltje te leggen naar de trekhaak voor een antenne. Misschien 
27mc? In ieder geval zo dat de mogelijkheid aanwezig is. 
 
Heb dus nogal wat te doen. Laat ons eens horen wat je zelf voor plannen hebt. 
 
Hans Peters 
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Classic Wings&Wheels Gala 11 Augustus 

(Vliegbasis Gilze Rijen, inl. 023-5280362) 

Dutch Trackday Club 11-12 Augustus 
(Circuit Park Zandvoort, inl. 023-5740713) 

Oldtimerbeurs 18-19 Augustus 
(Rosmalen Autotron, inl. 073-5233300) 

Formule 1, Hongarije 19 Augustus 
Oldtimerbeurs Vehikel 24-26 Augustus 

(Jaarbeurs Utrecht, inl. 030-2258262) 

Audio festival, Lelystad 26 Augustus 

Formule 1, België 2 September 
Oldtimer onderdelen beurs 8-9 September 

(de Wintertuin, Maaseik, België, inl. 0032-25-897844) 

Leuvense Oldtimerbeurs 15-16 September 
(Brabanthal, Haasrode, België, inl. 0032-16-223216) 

Oldtimerfestival Meddo 15-16 September 
(Winterswijk-Meddo, inl. 0544-378355) 

Formule 1, Italië 16 September 
Midland Classic Show 30 September 

(Stadhuisplein, Almere-Stad, inl. 036-5342702) 

Formule 1, U.S.A. 30 September 

Oldtimerbeurs 6-8 Oktober 
(IJselhallen, Zwolle, inl. 073-5233300) 

Formule 1, Hockenheim 7 Oktober 
Super Oldtimerfestival 13-14 Oktober 

(Groenoordhallen, Leiden, inl. 0252-687466) 

Oldtimerbeurs 13-14 Oktober 
(Oktoberhallen, Wieze, België, inl. 0032-538-318171) 

Formule 1, Japan 14 Oktober 
15e Oldtimerbeurs 27-28 Oktober 

(Hoogstraten, België, inl. 0032-14-633273) 

Retromobile 3-4 November 
(La Louvière, Centre Expo, België, inl. 0032-455-670824) 

Oldtimerbeurs 17-18 November 
(Rosmalen, Autotron, inl. 073-5233300) 

Verzamelaars Jaarbeurs Najaarseditie 17-18 November 
(Jaarbeurscomplex, Utrecht, inl. 030-2955885) 

Essen Motor Show 2001  30 Nov. – 9 Dec. 
(Messe Essen, inl. 0049-45-5462066) 
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Bestuurdersstoel uit een 2.2i Coupé die in hoogte verstelbaar is. 

Elektrische spiegels van een GT in de kleur van de carrosserie gespoten 
Verstralers gemonteerd in de grill 
Bosch Twin ruitenwissers 
3e remlicht 

 
De huidige conditie van de wagen is dik in orde! Wel 
heb ik in de planning om bij mooi weer de wagen in de 
tuin te parkeren en er dan wat preventief onderhoud 
aan te gaan plegen. Op de motorkap zitten twee 
roestplekjes (van binnen uit) die moeten worden 
aangepakt. Helaas onvoldoende ML behandeling 
denk ik. Ook bij een kofferdeksel rubber (linksboven 
de trekhaak) zit een roestplek en dat moet worden 
aangepakt. Ik wil nog jaren blijven rijden in deze 
wagen en qua kilometerstand mag dat geen 
probleem worden. We weten allemaal dat deze 
auto’s in staat zijn om 750.000 km of meer af te 
leggen met dezelfde motor dus daar vertrouw ik dan maar op! (en anders koop je voor een 
paar centen een andere motor of een andere Coupé toch?)  
Eéns per jaar besteed ik een zaterdag of zondag aan het poetsen van de lak en verder 
moet ie het maar volhouden. Tenslotte ben ik een gebruiker van de wagen. 
Wasbeurten doe ik in een wasserette (Wesumat) in de omgeving en gebruik altijd hotwax 
tijdens de spoelingen. 
Omdat mijn auto veel gebruikt wordt is het dan ook geen troeteldier als het om de 
uiterlijke vertoning gaat, alhoewel ik er zuinig op ben en de wagen er best netjes uit ziet. 
Afgelopen winterseizoen heb ik op winterbanden gereden. Voor de veelrijders onder ons: 
absolute aanrader en terecht dat er veel aandacht aan wordt besteed. Die dagen dat er 
echt een pak sneeuw lag had ik nog echte tractie en andere weggebruikers stonden stil of 
reden heel langszaam. En als ik je dan toch een band mag aanraden: Gooi om je originele 
stalen velgen eens Toyo Snowprox 940 in de maat 185/70 R14! Deze winterband heeft geen 
nadelen, alleen maar voordelen. Je merkt niet dat je op winterbanden rijdt en de reden dat 
ze er in het voorjaar maar weer af moeten is het feit dat lichtmetaal optisch veel mooier 
is. De wagen staat nu op Toyo Proxes 195/55/15 en ondanks de verlaging van 40mm rijdt 
het allemaal nog heel verdienstelijk en comfortabel. Ik zou wel lagere banden willen 
monteren maar dan krijg ik problemen met drempels en dergelijke obstakels. 
 
Door de club ben ik wel in aanraking gekomen met de GT modellen en het lijkt me geweldig 
om zo’n model te bezitten, maar het is voor mij niet interessant om de simpele reden dat 
mijn auto op LPG vele malen goedkoper de kilometers slijt dan een GT en ik beleef er toch 
ook uitermate veel plezier aan op deze manier en mag dus niet mopperen. 
Ook de latere 626 modellen kunnen mij niet bekoren omdat ze zo gewoon zijn. Ik weet hoe 
het GE model rijdt en heb er zelf ook veel in gereden. Maar ook de nieuwste modellen van 
de 626-generatie vind ik niet mooi. 
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Monteren achterspoiler (km stand 100.000) 
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Van dezelfde sloop-GT, die toevallig ook wit was en alleen het dak in elkaar had, heb ik de 
achterklep waar een spoiler op bevestigd zat afgehaald en de complete klep overgezet op mijn 
wagen. Ondanks dat die sloop-GT uit 1998 kwam en mijn wagen uit 1989 was er geen 
kleurverschil. Ik had nu voordelig een spoiler en mijn eigen reserve kofferbakdeksel! 

Remus einddemper (km stand 100.000) 
Mijn eerste Remus achterdemper heb ik ook van deze sloop-GT gehaald (fl. 50,-) 
Ik weet niet hoe oud die Remus destijds was, maar maximaal dus een paar jaar en 180.000 
kilometer. Deze demper is nu eindelijk kapot en de nieuwe Remus is in bestelling (Sebring is 
overigens niet meer te verkrijgen voor de 626 –serie GD en de Remus is goed bevallen dus 
waarom niet een nieuwe?) Er wordt momenteel nog een nieuwe serie van deze uitlaten 
geproduceerd, maar het kan de laatste serie zijn dus wil je nog eens een super geluidje zonder 
lawaaiig te zijn: bestellen zo’n ding! (fl. 500,- incl. en dat is maar iets duurder dan een Mazda 
einddemper en optisch wel 10x zo mooi!). 
Kwaliteit van de Remus: exact weet ik het niet maar maximaal heeft mijn einddemper het 
180.000 + 180.000 (280.000 – 100.000) kilometers uitgehouden! (360.000 km!  Fantastisch) 

Cruise control 
Van het merk John Gold een cruise-control setje aangeschaft en zelf gemonteerd. Ben er heel 
blij mee! 

Trekhaak (km stand 270.000)  
Had ik al 4 jaar in de schuur liggen maar is onlangs gemonteerd (ook uit de sloop-GT)  

K&N luchtfilter (km-stand 205.000) 
Optima accu  (km-stand 220.000) 

Sneller ronddraaien van de startmotor en bij audio bovendien wat reserves aan boord. 
Onderhoudsvrij en een aanrader! Gaat een autoleven lang mee. 

Onderstel verlaagd (bij 240.000 km) 
SPAX verenset, 40 mm verlaagd.  
Schokbrekers: Koni rood rondom. 

Audio 
Onlangs is de audioset opgewaardeerd 
en nu spring het geluid eruit! 
JVC Flatface receiver/cd speler 4x45 
Watt met wisselaar 
4 Audio Design speakers van 16 cm met 
gescheiden tweeters (2 in hoedenplank 
en 2 in een speciaal op de deurpaneel 
gemonteerde behuizing) 
Het geheel is aangesloten met dikke 
speakercable. 
Een subwoofer is niet nodig en kost 
toch teveel ruimte vanwege de 
aanwezige LPG tank. Bovendien is de 

auto verlaagd en teveel gewicht doet de veren alleen maar sneller inzakken… 
 

Verdere accessoires 
Oscillating Vents (uit de USA-modellen) 
Sportstuurtje 3-spaaks 
Traploos instelbare interval op ruitenwisser 
Startonderbreker met afstandbediening 
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Benelux’ grootste !! 
 

Wij staan ten alle tijde 
voor U klaar ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autodemontagebedrijf v. Deijne B.V. 
J. de Wildstraat 7 – 5408 RT Volkel, Holland 

Tel. 0413-273073* - Fax 0413-274384 
www.deijne.nlwww.deijne.nl  -  E-mail: deijne@worldonline.nldeijne@worldonline.nl 
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Vrijdagmorgen 10.30u 
Peters komt zijn bed uit na een vermoeide werkweek. Eindelijk eens een daggie vrij. Wat 
zal ik eens gaan doen. Eerst naar van Deijne voor wat promotiemateriaal. 17 juni is kort dag. 
 
Vrijdagmiddag 13.00u 
Maikel Adams, werkt bij van Deijne, vertelt mij dat hij in een Mazda 626 GC rijdt tijdens 
de 2 uren van Boekel. Dit is een autocross waar de meeste rondjes in 2 uur tellen. Kapot is 
eruit en weg. Volgens René was dit echt iets voor de club. 
 
Vrijdagmiddag 16.15u 
Bel Barry op om te vragen of hij ook mee gaat en Leonora zag dit ook wel zitten. Verder 
niemand meer kunnen bereiken. 
 
Zaterdagochtend 09.00u 
Grote beurt aan mijn auto: 2 stuurhuisrubbers moeten vervangen, achterwiellager (gewoon 
overzetten uit een ander schijf), olie, oliefilter, bougies enz… 
 

Zaterdagavond 19.30u 
Aanrijden naar Boekel. Ik kwam natuurlijk te laat om 
dat een of ander zwijn van de gemeente Handel de 
wegomlegging niet goed had laten plaatsen. De race 
was in volle gang. Modder spoot alle kanten uit en 
toen ik een plekje had gevonden kwamen daar ook 
stukken plaatwerk bij mee. 
De baan was wat ovaal met een hele mooie 
versmalling. En ja hoor, van de stal van Deijne deden 

er 3 mee. Maikel Adams (Mazda 626), Ron (Honda CRX) en Jochem (Honda). Jochem zijn 
auto begaf het al na een paar kwartier, versnellingsbak in puin; Maikel en Ron waren echt 
aan elkaar gewaagd. 
 
Zaterdagavond 20.45u 
Het feest was begonnen. Een hartaanval voor de personen die van uitlijnen houden, 
liefhebbers voor plaatwerk enz konden ook hun spullen pakken en wie kwam er dan wel aan 
zijn trekken? De tractoren, om de rotzooi uit de modder te slepen. 
Banden vlogen in stukken rond, resten bumper en beugels, stukken uitlaat, deuren zwaaiden 
open, Subaru werd 3WD en wat allemaal niet meer. Opvallend vond ik wel dat de andere 
japjes het verder erg goed bleven doen. 
 
Zaterdagavond 21.00u 
PAUZE: Even de schade opmeten in het kamp van Van Deijne. Op een paar butsen en een 
belemmering op het rechter voorwiel van de Honda van Ron na was er niets aan de hand. 
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De meter loopt dan uit zijn bereik en ik schat dat de top op zo’n 203 km ligt (en als dat 190 
échte kilometers per uur zijn hoor je mij niet mopperen). De wagen blijft bij dergelijke 

snelheden uiterst stabiel op de weg liggen, maar dat zal je niets verbazen want dat doen 
alle coupés al! 
 
Momenteel heb ik al 215.000 km in de Coupé gestuurd en is de tellerstand dus opgelopen 
tot 295.000 km. De wagen heeft mij al die tijd nog geen enkele keer in de steek gelaten en 
het ziet er ook niet naar uit dat het ooit zal gebeuren. Je weet namelijk wat je hebt en je 
kent het ding door en door dus je hebt er een band mee en vertrouwt er blindelings op. 
Ik hoef me nooit zorgen te maken of het ding wel wil starten als ik er straks weer mee 
naar huis moet. Dat soort dingen vergeet je gewoon! 
Ik ben zo’n 15 keer naar Polen gereden en dan is het toch prettig dat je goed spul hebt! 
De wegen zijn daar overigens niet zo denderend maar de wagen heeft er blijkbaar niet 
onder geleden want het rijdt nog erg goed allemaal! (Afgezien van wat ruimte in de 
aandrijving, maar daar is dan ook nog nooit wat aan gedaan en alles is origineel: koppeling, 
wiellagers etc.) 
De eerste 3 jaar heb ik de Coupé elke 10.000 km naar de dealer gestuurd voor een 
onderhoudsbeurt maar momenteel doe ik 1x per jaar een grote beurt en voor het verversen 
van olie ben ik “vreemd gegaan…”. Zelf kan ik nu ook olie aftappen door de wagen op een 
paar tegels te rijden en er onder te kruipen….. 
Ook vanwege het dagelijks rijden van langere afstanden waarbij de motor altijd goed warm 
wordt en het gegeven feit dat de motor op LPG (schoon!) draait, laat ik de olie wat langer in 
het carter zitten… zo’n 20.000 km is geen probleem. 
Het filter kan ik wel tussen de verversingsbeurten door een keer extra vervangen en dat 
doe ik dan ook wel. 
Naast het plezier dat je aan het rijden in een Mazda 626 Coupé beleeft, is het ook leuk 
een wagen met een unieke uitstraling af en toe eens wat op te peppen. Dat houdt het voor 
jezelf ook leuk want alles wat er aan de wagen wordt veranderd (lees: verbeterd) geeft je 
het gevoel dat je nog wel even voort kunt want je krijgt er een “andere” auto door. 
Het geld dat anderen stoppen in de aanschaf van een andere wagen en daarbij de financiële 
afschrijving maar voor lief nemen stoppen wij als liefhebbers toch gewoon in deze wagens? 
 
Bij deze 626 Coupé GLX is door de jaren heen wel het een en ander veranderd. De 
belangrijkste aanpassingen: 
 
Borbet 15” lichtmetaal  (bij kilometerstand 90.000) 

Tevens toen 4 nieuwe banden 195/60 R15 Bridgestone Potenza 
Stuurhuis met bekrachtiging (km stand 100.000) 

Dit stuurhuis is afkomstig van een witte Coupé GT die op de sloop lag (km-stand GT 180.000 
km). Het stuurhuis is gemonteerd door de dealer en ik heb er zelf voor gezorgd dat het 
snelheids-afhankelijke stuurhuis op mijn auto ging functioneren: ik had immers geen 
injectiemotor en dus ook geen snelheidssignaal. Door een constante spanning van ongeveer 5 
Volt op de magneetklep te zetten, gaat die klep open en kan de olie in het hydraulische circuit 
rondgepompt worden. Dit stuurhuis is inmiddels dus al 360.00 km oud! 
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Nu wees de dealer mij die bewuste dag op een pas ingeruilde 626 Coupé. Was dat niet iets 
voor mij? Tja, de wens was een f-je en een 626 vond ik niet zo nodig. 
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Maar ik heb die wagen dezelfde avond nog meegekregen voor een proefrit van 160 km (ik 
had een doel) en de rijkwaliteiten lieten een diepe indruk op mij achter! Het gekke ding had 
in 8 jaar tijd nog maar 80.000 km gelopen en jong was de wagen ook niet meer (maar wat is 
oud?) 
Die 2.0 liter carburateur motor deed het heel goed en de wagen reed dus ook heel goed. Ik 
kon immers vergelijken met een paar maanden jonge 626 1.8i 16V van mijn vader en ik vond 
dat de Coupé gewoon minstens net zo goed reed als een nieuwe auto. En carburateur? Man, 
als je het mij vraagt lag er een injectiemotor in die wagen, want hij ging er als een speer 
vandoor! 
De volgende dag heb ik de wagen gekocht. Ik heb er toen fl. 14.500 (veel geld) voor betaald 
maar bij die prijs zat een gloednieuwe nog in te bouwen Vialle LPG installatie inbegrepen en 
ik kreeg een jaar totale garantie op de wagen! 
 
Ik heb van de aanschaf nog nooit spijt gehad, alleen maar plezier! Ik vind de Coupé de 
mooiste 626 die Mazda ooit heeft gemaakt en vooral technisch zit het allemaal erg goed in 
elkaar. De 2.0 12V motor doet het geweldig op LPG en van de beslissing om op LPG te gaan 
rijden heb ik nog geen seconde spijt gehad. Starten is Lopen en bovendien rijden met nog 
meer dan genoeg power voorhanden! 
 
Zoals je uit de kilometerstand kunt opmaken had mijn Coupé bij de eerste eigenaar niet 

zoveel kilometers voor de kiezen gekregen. De auto is 
pas echt ingezet toen ik het ding kreeg!  Zo’n 40.000 
km heb ik er per jaar mee gereden en momenteel zit 
ik bijna op 50.000 km per jaar…en als je zoveel van je 
auto mag en kunt genieten, dan weet je de kwaliteiten 
ook wel te waarderen! 
Ik kan alleen maar concluderen dat het gewoon 
geweldig spul is wat daar bij Mazda in Japan van de 
band rolt….gewoon geweldig! Mijn Coupé wordt 
dagelijks gebruikt en daarbij wordt niets ontzien. 
Toch ben ik zuinig op de wagen en een koude motor en 

bak worden netjes behandeld. Eenmaal op temperatuur wordt het allemaal op de proef 
gesteld en wordt er lekker in de versnellingen doorgetrokken naar het hoge toeren gebied 
van de motor... en wat er dan gebeurd met een wagen die op LPG rijdt dat is gewoon 
helemaal niet verkeerd. Ik ben net zo snel als een VW TDI (rode I) met als 2 bijkomstige 
voordelen dat het gemiddelde brandstofverbruik bij een pittige rijstijl ligt om en nabij de 1 
op 10 en dat alles ook nog eens heel blijft…… en dat kun je niet zeggen van TDI-tjes die 
altijd maar plankgas worden bereden. 
Over heel blijven gesproken………het bewijs is al vaak door anderen geleverd, en zelf kan ik 
daar nog mijn ervaringen aan toevoegen… 
Regelmatig heb ik op de Duitse Autobahnen (25 minuten vanaf huis en ik mag zo hard rijden 
als ik kan) gestuurd en de topsnelheid op LPG is 2 km langzamer dan de topsnelheid op 
benzine. 
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De Mazda draaide zelfs voortreffelijk, koelwater prima, olie 
OK, nog geen pluimpje rook. Je kon er zo mee op vakantie! De 

coureurs hadden onderling nagenoeg geen verschil, het zal elkaar geen ronde gemaakt 
hebben. 
STARTSEIN 
 
Zaterdagavond 21.20u 
Nu werden er al flink wat mankementen zichtbaar. De AUDI maakte een kabaal waarvan je 
dacht dat de kogel nog de enige oplossing was, het aluminiumfolie van de Subaru kwakkelde 
van alle kanten., het rechtervoorwiel knakte als een stokkie in de wind en was nu zelfs weer 
2WD, awel een heele vreemde zulle. De golfjes GT (Geen Trekkracht) kwamen niet verder 
dan z´n 2 met rookpluimen à la Winnetou en over Opel weiger ik pertinent ieder 
commentaar, gewoon bloedlink! Ook de Honda van Ron kreeg het zwaar te voorduren. Die 
vent trapte dat ding op zijn staart in een bocht toen een Fordje daar wilde parkeren. 
Binnen een mum van tijd had hij de kortste auto van de race, en maar doorgaan en maar 
doorgaan. 
 
Maikel heeft al enige jaren ervaring en met zijn 626 2.0 kon hij punten pakken. In het 
begin heeft hij rustig afgewacht en niet alles uit zijn auto gehaald. Moeiteloos wist hij de 
wrakken te omzeilen en met een gezonde dosis inzicht, wat bij Ron ook niet ontbrak, pakte 
hij zijn rondjes. Naar mijn mening lag de 626 (misschien wat aan een te zware kant, wat 
later ook ten goede kwam) een stuk degelijker op de baan. Die kleine autootjes zwabberden 
alle kanten heen daar waar de Mazda zich goed kon verplaatsen.  
 
Zaterdagavond 21.45u 
Maikel liep in een kuil een lekke band op. De meesten reden er mee door maar Maikel is 
geen idioot en vloog onmiddellijk de pits in. Directeur Tonnie van Deijne schrikt dan ook 
niet terug en met zijn goede kleren aan nam hij onmiddellijk de sleutel ter hand, gaf 
opdracht de boel te krikken en verwisselde in no time het rechter voorwiel. Gassen! 
  

Zaterdagavond 22.12u 
Nog een paar minuten voor het einde. 
Dat Maikel de smaak te pakken had 
bewees hij wel met de enorme 
hoeveelheid rondjes die hij wist af te 
leggen toen er nog maar 9 auto ś op de 
baan waren. De baan stelde dus 
achteraf niet veel voor. Kwaliteit zit ´m 
in de man en met een goede auto bewees 
hij dit moeiteloos met een eerste plaats 
op de 2 uren van Boekel. 
Proficiat! 

 
Jullie reporter, Hans Peters 
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VRAAG EN AANBOD 



Jaargang 1  no. 3  Augustus 2001 Jaargang 1  no. 3  Augustus 2001 

 

 
Aanbod:  
  BUMPERLAMPJES (side-markers) te bestellen bij de Mazda dealer. Magazijnnummers: GJ21-

51130-B (links), GJ21-51120-B (rechts), prijs FL 67,73 ex BTW en ex korting. Met dank aan 
Frank Dekker. 

  626 GT HATCHBACK 2.0i, donkergrijs metallic, bouwjr. 2/87, 145.000km (GC-type), geen APK, 
benodigd reparatie roestschade carrosserie bij achterschokbrekerpoot, overige staat zeer 
netjes, richtprijs fl. 1.500 (Autobedrijf Hoogwerf, Vlaardingen, tel. 010-2488 188). 

  Complete TREKHAAK voor 626 coupé type GD bouwjaar 87-92 met afneembare kogel (door 
middel van twee bouten) voor slechts f100,- (Eddy v.d. Molen 0513-620484 tussen 19.00 en 
21.00 uur) 

  BESTUURDERS STOEL voor 626 coupé type GD bouwjaar 87-92. Frisse stoel in grijze stof, 
strak bekleed, komt uit Duitse GLX met 78.000 km op de teller; wegens overcompleet f125,- 
(Eddy v.d. Molen) 

  Diverse WIELDOPPEN org. 626 type GD vanaf fl. 5,- tot fl. 15,- per stuk (Eddy v.d. Molen) 
  14 inch WIELEN org. 626 en ook nog een paar BANDEN met verschillend profiel (Eddy v.d. 

Molen) 
  SPATLAPPEN voor 626 coupé; voorste twee 100% achterste twee iets beschadigd, een koop 

voor fl. 25,- (Eddy v.d. Molen) 
  Twee REMSCHIJVEN voor, ongeveer 15.000 km gebruikt, z.g.a.n. fl. 200,- voor type GD bj 87-

92 (Eddy v.d. Molen) 
  OLIEFILTER met klepje (FEYO 14 302 9A) fl. 21,- (Eddy v.d. Molen) 
  Aangezien ik mijn 2de auto niet kon verkopen, ga ik deze strippen. Hebben jullie nog iets nodig 

voor een prikkie dan laat het weten, anders gooi ik het gewoon weg. Alles gaat er uit en er af, 
AANDRIJFASSEN, REMMEN, ENZ. MOTOR is in goede conditie, heeft 150.000 gelopen en mag 
weg voor fl. 500,-. (Hans Peters, 0499-391092) 

  REGELBARE INTERVAL, origineel van GT voor fl. 100,- (Hans Peters, 0499-391092) 
  Zijn er nog mensen die OSCILERENDE VENTILATOREN willen hebben? Ik krijg er 2 binnen. 

Wie het eerst komt wie het eerste maalt. (Hans Peters, 0499-391092) 
  1 x Inlaatspruitstuk t.b.v. 2 x (dubbele) Weber carburateur Fl. 628,80 (via Frank Dekker) 
  2 x Weber carburateurs DCOE40 a Fl. 670,00 Fl. 1340,00 (via Frank Dekker) 
  1 x Dubbelgaskabelset t.b.v. Weber Carb. Fl. 320,00 (via Frank Dekker) 
  2 x Open competitieluchtfilters (GEEN K&N) a Fl. 150,00 Fl. 300,00 (via Frank Dekker) 
  1 x Electrische brandstofpomp Fl. 264,00 (via Frank Dekker) 
  1 x Nokkenas. Origineel moet worden omgeslepen !!! Fl. 845,00 (in overleg via Frank Dekker) 
  Nokkenassen worden niet meer nieuw gemaakt. Aanpassing eigen origineel op andere specificatie 

is mogelijk. (via Frank Dekker) 
  1 x Uitlaat spag. spruitstuk wordt niet meer nieuw gemaakt. Indien nergens meer verkrijgbaar, 

bestaat de mogelijkheid een spag. spruitstuk uit te rekenen en daarna het spruitstuk in eigen 
huis te ontwerpen en  te maken. Kostprijs ca. Fl. 1700,00. (via Frank Dekker) 

  3x 5m 2-kanaals RCA-kabel incl. 24 karaats connectors. Voldoen aan alle normen en geschikt 
voor Car-Hifi wedstrijden. Eén kabel bruikbaar als show-element. Prijs in overleg en zeker niet 
te duur. (Info tel. 06-1457.6775) 

Afmelding:  
  Aangezien er maar 3 mensen gereageerd hebben om de CD-ROM met werkplaatshandboek en 

electrische schema´s te kopen, gaat het feest niet door. Spijt me voor die personen die zich 
aangemeld hebben. (Hans Peters) 
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EIGENAAR EN AUTO (2) 

 
In dit verhaal een stukje over mijn wagen en hoe het is gekomen dat ik dagelijks in een 
Mazda 626 Coupé stuur… 
 
Vanaf zijn 18e reed hij al in een Ford: mijn vader! Na jarenlang van merkentrouw is het in 
1993 tijd geworden voor iets beters: Samen met mijn vader stappen we gezamenlijk de 
showroom binnen van de Mazda dealer in Stadskanaal. 
Daar valt het oog op een donkergrijze Mazda 626 1.8 en om het verhaal niet teveel uit de 
doeken te doen: binnen 30 minuten waren we klaar! Zonder proef te rijden vertrouwt mijn 
vader volledig op de technieken van de Japanner (als je de motorkap geopend hebt weet je 
al genoeg) en hij valt ook vooral op het uiterlijk van de wagen. Anno 2001 zie je er zoveel 
van rondrijden dat het mooie van zo’n wagen niet meer zo opvalt, maar zo’n 626 (type GE) is 
een prachtige verschijning. 
De Ford Sierra 2.0 gaat de deur uit en op de oprit een prachtige gloednieuwe 626 
hatchback uit de showroom. 
In 1996 is deze wagen ingeruild voor een nieuwe van hetzelfde type, maar dan met Airco, 
CD-wisselaar en een ander kleurtje zodat je ook kunt zien dat er een nieuwe auto op de 
oprit staat…Bordeaux-Rood. 
Neem van mij aan: de Ford was snel vergeten! 
 
Het is december 1996 dat ik maar weer eens bij de Mazda dealer in Stadskanaal naar 
binnen stap om me te oriënteren op een 323F–je. Zo’n auto leek mij altijd al wel wat en ik 
had nog steeds geen eigen auto omdat er altijd wel wat te lenen was van de zaak of van je 
ouders maar op den duur wil je toch wat…… en bij mij moet alles altijd in 1 keer goed zijn 
dus vandaar ook mijn wens voor een jonge wagen. 
 

 
Op dit moment heb ik mijn 
oude kofferdeksel, dus 
zonder spoiler, weer 
teruggezet. Mijn spoiler 
was niet zo mooi meer en 
zonder spoiler is toch ook 
beste strak…………ik houd 
het eerst maar zo… 
Helaas heb ik geen foto van 
“Eigenaar MET auto”. 
 
 

 
De dealer had al 2 nieuwe auto’s aan onze familie verkocht en er was wederzijds 
vertrouwen. Maar 323F-jes waren schaars en deden het goed als occasion en de prijzen 
waren destijds vanaf zo’n fl. 13.500,-  
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